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Koronavirustiedote, Evijärven kunta
Evijärven kunnan johtoryhmä seuraa koronavirustilannetta ja muuttuvaan tilanteeseen reagoidaan
tarvittaessa.
Ajankohtaisin tieto koronaviruksesta löytyy THL:n, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Kuntayhtymä
Kaksineuvoisen verkkosivuilta.

THL:n ajankohtaiset uutiset koronaviruksesta
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ajankohtaiset uutiset
Linkki kuntayhtymä Kaksineuvoisen koronavirustiedottamiseen
Suomen hallitus antoi 12.3.2020 seuraavat linjaukset









Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka.
Muiden kokoontumisten osalta suositellaan harkintaa riskiarvioiden pohjalta.
Työpaikoille ja lähikontakteihin hallitus suosittaa, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia
työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajan kanssa.
Etätyötä tulee suosia (mikäli työtehtävät sen mahdollistavat).
Muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja tulee siirtää.
Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja
oppilaitoksiin palaamisen ajankohdista ja poissaoloista (kaksi viikkoa) yhdessä palveluntuottajan ja
koulutuksen järjestäjän kanssa.
Ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla tulee
välttää.
Kansalaisten tulee seurata ja noudattaa matkustusohjeita ja tehdä matkustusilmoitus, mikäli
matkustaminen on välttämätöntä.

Koronaviruksen vaikutus Evijärven kunnan toimintaan
Töihin, kouluun tai päivähoitoon ei tule kenenkään saapua sairaana.
Evijärven kunta ei järjestä yli 500 hengen tapahtumia.
Aluehallintovirasto kieltää tartuntalain 58 §:n 1 momentin nojalla kaikissa Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston toimialueen kunnissa sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500 henkeä. Kielto päättyy 12.4.2020 kello 24:00





Kaikki liikuntatoimen omat liikuntaryhmät ja retket on peruttu 12.4.2020 asti.
Kunnan nuorisotila on suljettu 12.4.2020 asti.
Koulukeskuksen liikuntasalin ilta- ja viikonloppuvuorot on peruttu 12.4.2020 asti.
Ulkoliikuntapaikat ovat toistaiseksi normaalisti käytössä.

Koulut ja päiväkodit toimivat toistaiseksi normaalisti. Viestintä tapahtuu kouluissa Wilman kautta
ja varhaiskasvatuksessa Päikyn kautta. Opetustoimi ja varhaiskasvatus tiedottavat ja viestivät
omille asiakkailleen sekä ohjeistavat ulkomailta palaavia perheitä.
Joukkoliikenne ja koulukuljetukset toimivat Evijärven kunnassa toistaiseksi normaalisti.
Muut kunnan toimipisteet ja palvelut jatkavat toimintaansa toistaiseksi normaalisti. Jos
mahdollista asioi puhelimitse tai sähköpostitse. Tullessasi kunnanvirastolle huolehdithan hyvästä
käsihygieniasta. Kaikista mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Ohjeet päiväkoti- ja kouluikäisten vanhempien lapsille
Jos lapsi sairastuu äkilliseen hengitystieinfektioon, ei lapsen tule mennä päiväkotiin tai kouluun.
Äkillinen hengitystieinfektio tarkoittaa kuumetta, yskää, kurkkukipua ja nuhaa, joihin voi liittyä
muita oireita kuten lihaskipua ja päänsärkyä. Tämä on yleinen ohje, joka on voimassa
tavallisestikin, mutta koronaviruksen takia sen merkitys korostuu.
Ulkomailta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee ennakkoon sopia päiväkoteihin ja
oppilaitoksiin palaamisen ajankohdista yhdessä päiväkodin ja koulun kanssa. Hallituksen
suosittelema poissaolon kesto on kaksi viikkoa.
Lisäksi suositellaan rajoittamaan kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa ja matkustamista, jossa ollaan
lähikontaktissa muiden henkilöiden kanssa, kuten esimerkiksi harrastuksissa tai urheilussa.

Lisätietoa
Evijärven kunta noudattaa hallituksen ja ulkoministeriön suosituksia.

Ulkoministeriön verkkosivut
Valtioneuvoston verkkosivut
Linkki Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteeseen

Miten suojautua koronavirustartunnalta?
Hyvä käsi- ja yskimishygienia on paras tapa ehkäistä koronaviruksen ja kaikkien muidenkin
hengitystieinfektioiden aiheuttajien leviämistä.





Pese kädet usein huolellisesti vedellä ja saippualla. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin
20 sekunnin ajan. Mikäli vettä ja saippuaa ei ole saatavilla, voi käyttää alkoholipitoista
käsihuuhdetta.
Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.
Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai hihaa. Älä yski tai
aivasta kämmeneesi tai vapaasti päin muita ihmisiä.

Miten toimia, jos epäilee koronavirus COVID-19 tartuntaa?
Uuden koronaviruksen aiheuttamaa infektiota tulisi epäillä, jos kehittyy hengitystieinfektion
oireita kahden viikon kuluessa siitä, kun henkilö on ollut epidemia-alueella tai kontaktissa
koronavirus COVID-19 tartunnan saaneeseen henkilöön. Infektioepäilyssä on erittäin tärkeää, että
yhteydenotto terveydenhuoltoon tapahtuu puhelimitse, jolloin annetaan ohjeet hoitoon
hakeutumisesta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella yhteydenotto tehdään numeroon
116117.
Heti oireiden alettua on tärkeää välttää sosiaalisia kontakteja, kunnes on varmentunut onko
kyseessä koronavirus COVID-19 tartunta.
Evijärven kunnan johtoryhmä 13.3.2020

