31.3.2020

KORONAVIRUSTIEDOTE
Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman tartuntatautiepidemian pandemiaksi. Riski sairastua on kaikkialla maailmassa. Ulkomaille ei tule matkustaa.
Lisätietoja hallituksen päättämistä toimenpiteistä: https://valtioneuvosto.fi
Koronavirukseen varautuminen Taivassalon kunnassa
Jos henkilö epäilee sairastuneensa koronavirukseen ja yleisvointi on hyvä, niin tärkeintä on levätä kotona. Henkilöt, jotka sairastuvat lieväoireiseen hengitystieinfektioon (nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai
kuume) voivat jäädä rauhassa kotiin lepäämään. Kotona pitää pysytellä, kunnes oireet loppuvat.
Ota yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistila heikkenee (Taivassalon terveysasema 02 8451 2401, Uudenkaupungin pääterveysasema 02 8451 2400 ja
virka-ajan ulkopuolella puhelimitse TYKS:n päivystys 02 313 8800). On erittäin tärkeää aina soittaa ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen.
Älä hakeudu suoraan vastaanotolle. Puhelimessa henkilölle annetaan toimintaohjeet.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri testaa koronaviruksen vain vakavimmin sairailta sekä riskiryhmiin
kuuluvilta tilanteen mukaan. Lievien oireiden takia suositellaan kotiin jäämistä, jossa kehotetaan pysymään oireiden loppumiseen saakka, jos ne eivät pahene. Näin varmistetaan riittävät resurssit vakavasti
sairastuneiden hoitoon.
Sairastuneet tutkitaan TYKS:ssä ja asetetaan 14 vuorokauden eristykseen, joka toteutetaan lähtökohtaisesti kotona. Sairaalle altistuneet asetetaan 14 päivän karanteeniin kotiinsa, jos se on mahdollista.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronatiedotteet: http://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia2020.aspx
Töihin, kouluun tai päiväkotiin ei tule kenenkään saapua sairaana.
Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua
yleisillä paikoilla.
Karanteenissa olevien ruokahuolto järjestetään kunnan sosiaalitoimen kautta, ellei se muuten onnistu.
Tarvittaessa ota yhteyttä peruspalvelujohtaja Margit Rajahalme, 050 387 3353.
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Liikunta-, nuoriso- ja kirjastopalvelut
•
•
•
•
•

Kaikki liikuntahallissa ja Nuortenkodissa järjestettävät ryhmäliikuntatunnit ja kaikki varaukset on
peruutettu 14.3.-13.5.2020
Koululla järjestettävä harrastustoiminta on peruutettu 14.3.-13.5.2020
Kuntosali suljetaan ajalle 14.3.-13.5.2020
Nuokkari suljetaan ajalle 14.3.-13.5.2020
Kirjasto suljetaan ajalle 18.3.-13.5.2020. Kirjastoaineistoa voi palauttaa palautuslaatikkoon.

Peruuntuneista tunneista aiheutuvista korvauksista ja kuntosaliavainten hyvityksistä tiedotetaan myöhemmin.
n
Taivassalon yhtenäiskoulu ja varhaiskasvatus
•
•
•
•

•
•
•
•

Varhaiskasvatukseen ja kouluun tullaan vain terveenä.
Mikäli vanhemmilla on mahdollisuus järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.
Koronavirusriskistä johtuen huolehdittehan entistäkin tarkemmin, että lapset sairastavat kotona.
Perusopetus vuosiluokilla 1-3 järjestetään lähiopetus koululla 18.3.-13.5.2020. Lisäksi järjestetään
erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Koulu tiedottaa etäopetuksen toteuttamisesta erikseen.
Perusopetuksen lähiopetus vuosiluokilla 4-9 keskeytetään 18.3.- 13.5.2020 saakka. Koulu tiedottaa
etäopetuksen toteuttamisesta erikseen.
Mikäli saavutte ulkomailta ja vaikka olette tullessanne oireettomia, suosittelemme kotiin jäämistä
kahdeksi viikoksi. Ole tällöin yhteydessä lapsen opettajaan tai päivähoitoryhmään.
Mikäli varhaiskasvatuksessa tai koulussa ilmenee koronavirustartuntoja, voidaan koko yksikkö joutua
asettamaan karanteeniin. Tiedotamme asiasta perheitä aktiivisesti.
Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä puhelimitse rehtori-sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen,
050 387 3397 tai varhaiskasvatuksen johtaja Sanna Laakso, 044 700 4274.

Kotipalvelu, tehostettu palveluasuminen, vanhainkoti ja asumispalveluyksiköt
Kotipalvelu, tehostettu palveluasuminen, vanhainkoti ja asumispalveluyksiköt toimivat toistaiseksi normaalisti.
Palvelukeskus Poijussa ja vanhainkoti Ankkurissa on vierailukielto. Pyydämme olemaan yhteydessä näissä asuviin vanhuksiin puhelimitse.
Älä vieraile iäkkäiden kotona sairaana tai jos sinulla on edes lieviä flunssaoireita. Erityisen tärkeää on
välttää vierailuja, jos sinulla on hengitystieinfektion oireita ja olet palannut koronaviruksen epidemiaalueelta. Älä vie edes lievästi sairasta lasta kyläilemään ikäihmisten luo.
Koronaviruksen riskit vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat muita suuremmat. Virus aiheuttaa useammin vakavia oireita ikääntyneille ja niille, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes, sydänsairaus
tai keuhkosairaus.
Mahdolliset yhteydenotot, vanhustyönjohtaja Jaana Palmroos, 050 387 3363.
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Muut palvelut
Kunnanvirasto toimii ajanvarauksella. Jos mahdollista, hoida asia puhelimitse tai sähköpostilla.
Toimintakeskus Messi on suljettu 18.3.-13.5.2020.
Koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisy
Hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset tarttuvat ilmateitse pisaratartuntana suoraan henkilöstä toiseen tai pinnoille joutuneista sairastuneen limaeritteistä kosketuksen välityksellä. Lievänkään hengitystieinfektion aikana ei tule mennä työpaikalle tai julkisiin kulkuneuvoihin, eikä viedä sairastunutta lasta
päivähoitoon.
Tartuntojen välttämiseksi kannattaa yleisestikin huolehtia hyvästä käsihygieniasta pesemällä kädet saippuavesipesulla niistämisen jälkeen ja ennen ruokailua, sekä aina sisään ulkoa tultaessa ja kulkuvälineissä
asioinnin jälkeen. Käsidesinfektioainetta voi myös käyttää, jos saippuavesipesua ei ole mahdollista tehdä.
Silmien, suun ja nenän alueiden koskemista likaisilla käsillä tulee välttää, koska virukset leviävät niistä
hengitysteihin. Pisaroiden leviämisen voi estää yskimisen ja aivastamisen aikana peittämällä suun nenäliinalla tai yskimällä ja aivastamalla hihaan.
Suunenäsuojuksia tai hengityksensuojainta ei tarvitse käyttää muiden kuin terveydenhuollossa toimivien
tartuntatautitilanteessa.
Hengityssuojaimien ja suunenäsuojuksien käytöstä terveydenhuollon ulkopuolella ei ole juurikaan hyötyä. Ne kostuvat hengitysilmasta melko nopeasti, jolloin niiden kyky estää pisaroita tai hiukkasia heikkenee. Suojaimien käsittelyssä saatetaan lisäksi tahria suunenäaluetta ja käsiin tarttuu suojaimen pinnalta
mikrobeja.
Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa
mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien mm. kunnalliset luottamushenkilöt.

Tullessasi kunnan toimipisteisiin, huolehdithan hyvästä käsihygieniasta.
Lisätietoja:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on avannut neuvontapuhelimen, johon ihmiset voivat soittaa koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä. Huomioittehan, että palvelu ei tarjoa terveysneuvontaa, vaan se
on tarkoitettu niille, joilla ei ole mahdollisuutta seurata netin kautta ajantasaisinta koronavirustietoja.
Palvelunumero on 0295 535 535.
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