Honkajoen kunta

Korona-tiedote 27.5.2020

Korona rajoitusten osittainen purkaminen 1.6. alkaen
Nuoriso ja liikuntatilat, Jyllin leirikeskus sekä kirjasto avataan 1.6.2020. Tapahtumia järjestetään
rajoitetusti. Asiointia kunnanvirastossa jatketaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla.
Kunnanviraston kesäsulku 6.-31.7. Museo avoinna heinäkuussa.
Kuntosali
Remontin vuoksi kulku kuntosaliin alaoven kautta. Nuorisotilojen vessat eivät ole käytössä
remontin vuoksi.
Kuntosalin polettiin maksetut käyttöoikeudet saavat automaattisesti jatkoaikaa poletilla
ennen korona-rajoituksia jäljellä ollutta aikaa vastaavan ajan.
Kuntosalin käyttöä koskevat rajoitukset:
Kuntosali on avoinna ma-pe klo 9-22. Kuntosalin käyttäjien lukumäärä rajoitetaan enintään
kahdeksaan (8) henkilöön kerralla. Odota omaa vuoroasi kuntosalin ulkopuolella tai tule
myöhemmin uudelleen!
Tilojen käyttäjiä pyydetään huomioimaan seuraavat koronaviruksen leviämisen estämistä
tukevat toimet:
* Liikuntatiloihin saa tulla vain terveenä! Jos on edes vähän flunssainen olo, pientä nuhaa tai
köhää, niin jää kotiin!
* Kädet pestään huolellisesti saippualla ennen tiloihin tulemista ja Honkalasta poistuttaessa. /
Tarvittaessa käytetään käsidesiä, jota on saatavissa liikuntatiloissa.
* Tilan siivousta on tehostettu avi:n ohjeistuksen mukaisesti, lisäksi kuntosalin käyttäjien tulee
pyyhiä käyttämänsä laitteen kosketuspinnat aina välittömästi käytön jälkeen.
Desinfiointiainetta ja kertakäyttöliinoja on kuntosalissa. Käytetyt liinat viedään roskikseen
välittömästi laitteen pyyhkimisen jälkeen.
* Mikäli otat salille mukaan oman hikipyyhkeen, niin otathan aina mukaan puhtaan pyyhkeen.
Pyyhettä ei saa jättää laitteiden päälle tai lattialle.
* Pidetään toiseen kuntoilijaan n. 2 m turvaetäisyyttä
Honkalan liikuntasali
Kesäaikana ryhmät, jotka haluavat jatkaa salivuorojaan kesäaikana voivat ilmoittaa asiasta Minna
Kurjelle toukokuun aikana. Kesäaikana Honkalan liikuntasali on käytettävissä ma, ke ja to.
Nuorisotilat
Honkalan nuorisotilat on suljettu Honkalan remontin vuoksi. Väliaikaiset nuorisotilat käytettävissä
kirjaston rakennuksessa (os. Puistotie 6, 38950 Honkajoki).
Kirjasto
Lainaustoiminta (=tehtyjen varausten nouto). 5.-31.5.2020
Kirjasto aukeaa 1.6. alkaen normaalein aukioloajoin.

Kirjasto on suljettu 13.-26.7.
Museo
Honkajoen talonpoikaismuseo on avoinna heinäkuun sunnuntait klo 12.00-17.00. Muuna aikana
sopimuksesta.
Jyllin leirikeskus
Käytettävissä / varattavissa 1.6. alkaen normaalitaksojen mukaisesti.
Kunnanvirasto
* Asiointia jatketaan 3.7. asti ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostilla.
* Heinäkuussa 6.-31.7. kunnanvirasto on suljettu.
* Lomituspalvelut päivystää ja vastaanottaa lomatoimen asiakirjoja ma-pe klo 10.00-12.00.
Päivystysaikana hoidetaan vain kiireelliset sijaisapu- ja työsopimusasiat. Päivystysnumero on 044
577 5255. Postia voi jättää kunnanviraston ulko-oven vieressä sijaitsevaan punaiseen lukittuun
postilaatikkoon.
* Maaseutupalvelut: päivystys Kankaanpään toimistossa puh. 044 577 5208 (Keskuskatu 51 B, 2.
kerros)
Tapahtumat
Koulun päättäjäiset
Ylioppilaiden juhlapäivä
- la 30.5. todistusten jako ja lakitus (etänä koululta, oppilaat seuraavat etänä)
- la 29.8 varsinainen lakkiaisjuhla
Peruskoulut
-pe 29.5. esikoululaiset
-la 30.5. peruskoulun 1-9 lk oppilaat saavat todistukset koululla luokittain omissa luokissaan.
Ei yhteistä kevätjuhlaa eikä kouluille oteta vastaan vieraita.
Kesäleirit
-Lastenleiri päiväleirinä kesäkuun lopulla
-Nuorten leiri loppukesällä (?)
-Uimakoulu juhannuksen jälkeisellä viikolla.
-Ilmoittautumiset: Vapaa-ajan ohjaaja Minna Kurjelle viestillä p. 040 5203705 tai sähköpostilla:
minna.kurki@honkajoki.fi
Asiointipalvelu
* Ikäihmisten puhelinkontaktointia jatketaan uutta puhelinsoittoa toivoneille.
* Asiointipalvelun puhelinnumero on edelleen toiminnassa kauppa- ja/tai apteekkiasiointiapua ja
neuvontaa varten.

