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Tyrnävän kunta
KORONAVIRUSEPIDEMIA
Suomessa on meneillään koronavirusepidemia. WHO on määritellyt koronaviruksen (COVID-19)
aiheuttaman tartuntatautiepidemian pandemiaksi. 11.3.2020 alkaen epidemia-alueita ei enää ole
luokiteltu, vaan riski sairastua on kaikkialla maailmassa. Ulkoministeriö suosittelee, etteivät suomalaiset
matkusta ulkomaille lainkaan.
Valtioneuvosto on antanut 16.3.2020 toimintaohjeet, jotka vaikuttavat Tyrnävän kunnan palveluihin ja
toimintaan seuraavasti:
Valtioneuvosto linjaa, että vanhempia ja huoltajia pyydetään ensisijaisesti järjestämään lapsen hoito
kotona.
-

Tyrnävän koulut suljetaan ajalla 18.3.- 13.4.2020
o Poikkeukset: käytännön järjestelyistä tiedotetaan tiistaina 17.3.
1. esiopetus jatkuu normaalisti
2. 1-3 luokkien lähiopetus toteutetaan niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla
3. Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus jatkuu, jos huoltajat eivät
pysty järjestämään lapsen hoitoa kotona
o Kouluissa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mm etäopetukseen.
o Koulujen rehtorit tiedottavat koulujen käytännön järjestelyistä Wilman kautta huoltajia
tiistaina 17.3.
o Tyrnävällä toimivan August Sahlsten -lukio on myös suljettu ja opetus tapahtuu
etäopetuksena Oulun kaupungin ohjeiden mukaisesti
o Kouluruokailun järjestämisestä 18.3-13.4 välisenä aikana tiedotetaan tiistaina 17.3.

-

Tyrnävän kunnan kirjastot, nuoriso-, urheilu-. harrastus ja kerhotilat suljetaan ajalla 18.3.-13.4.2020
o Lakeuden kansalaisopiston ja Limingan seudun musiikkiopiston kurssi- ja opetustoiminta
keskeytyy ajalla 18.3.-13.4.2020
o Taiteen perusopetus Tyrnävällä keskeytyy ajalla 18.3.-13.4.2020

-

Varhaiskasvatuspalvelut toimivat toistaiseksi normaalisti, paitsi avoimen ryhmien toiminta on
keskeytetty 13.4. saakka

-

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta
o Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta sekä kuntouttava työtoiminta keskeytetään ajalla
17.3.- 13.4.2020. Iäkkäiden päivätoiminta on ollut keskeytyksessä jo aiemmin, keskeytystä
jatketaan 13.4.2020 saakka. Näiden palveluiden käyttäjille pyritään järjestämään muuta
tukea keskeytyksen ajalle. Asiakkaita tiedotetaan henkilökohtaisesti.
o Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

-

Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset siirretään pidettäväksi valtuustosaliin

Valtioneuvoston toimintaohjeet kuntalaisille:
o

o
o

yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa
mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat,
valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt
rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön
suositellaan välttämän tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla

Niissä kunnan toiminnoissa, joita vielä toteutetaan, ohjeistetaan noudattamaan erityistä käsihygieniaa ja
välttämään lähikontakteja.

Tyrnävän kunnan henkilöstön osalta noudatetaan seuraavaa:
o
o

Työnantaja määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Etätyöstä
sovitaan oman esimiehen kanssa.
Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan tarvittaessa työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä

Henkilöstöä ja esimiehiä tiedotetaan erikseen 17.3.2020.
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https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/valtioneuvoston-linjaus-suosituksistavarhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksenvapaan-sivist
Koronatilanne elää jatkuvasti, joten kehotamme seuraamaan THL:n verkkosivuja, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin verkkosivuja sekä kunnan eri tiedotuskanavia, joita päivitetään aktiivisesti.
www.tyrnava.fi

www.thl.fi

www.ppshp.fi

Lisätietoja
Kunnanjohtaja
Vesa Anttila
puh. 040 663 9859

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Elina Vehkala
puh. 040 568 3404

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Teija Eskola
puh. 050 514 8673

