Honkajoen kunnan tiedote 10.12.2020

Maakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on kokoustanut tänään
10.12.2020, ja kokouksessaan todennut, että alueelliset suositukset pidetään ennallaan.
Pohjois-Satakunnassa jatkuvat tiukat toimet leviämisvaiheen vuoksi. Muualla
Satakunnassa jatkuu kiihtymisvaihe suosituksineen.
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Honkajoella tänään tarkastetut koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävät
toimenpiteet ovat voimassa 31.12.2020 asti, ellei toisin mainita
Mahdollisista toimenpiteiden purkamisista tai muutoksista tiedotetaan erikseen.
*Honkajoella peruskoulun 4-9 -luokat etäopetuksessa 20.12.2020 asti.
*Honkajoen lukio etäopetuksessa 31.12.2020 asti.
*Varhaiskasvatus ja Hongon koulun opetus 0-3 lk jatkuu normaalisti.
*Honkajoen kunnan toimipisteiden ulko-ovet pidetään suljettuna 31.12.2020 asti.
-> Kunnan nuoriso- ja sisäliikuntatilat on suljettu, myös kuntosali
-> Kirjastossa varaa ja nouda -palvelu
-> Kunnanvirastolla asiakaspalvelu pyritään hoitamaan sähköisesti tai puhelimitse. Jouluviikolla 21.-28.12.2020 henkilökunta pitää vapaita
mahdollisuuksien mukaan.
*Henkilökunnalle on annettu etätyösuositus tehtävissä, joissa se on mahdollista
sekä ohjeet suu- ja nenäsuojan käyttämisestä
*Honkajoen kunnan asiointipalvelu (karanteenissa tai vastaavissa olosuhteissa
oleville) avoinna ma-ke-pe klo 9-11 puhelimitse numerossa 050 5775 281

SUOSITUKSET
Honkajoen kunta suosittelee yhdistyksille ja yksityisille toimijoille, että
* ryhmäharrastustoiminnan järjestäminen keskeytetään tilapäisesti kokonaan tai
järjestetään mahdollisuuksien mukaan etämuotoisena. Honkajoen kunnan suositus
koskee myös lasten ja nuorten harrastuksia.
* yleisötilaisuuksien järjestämisestä pidättäydyttäisiin kokonaan. Mikäli yleisötilaisuuksia kuitenkin järjestetään, niin STM:n suosituksen mukaisesti
yleisötilaisuuksissa yleisömäärä rajoitetaan enintään kymmeneen (10) henkeen

Lisäksi suositellaan kuntalaisille
* Koronavilkku -sovelluksen lataamista
*

Kasvomaskien laajaa käyttöä THL:n kasvomaskisuositusten
Suositukset ja ohjeet ovat luettavissa thl:n sivuilla (linkki)

mukaisesti.

LISÄTIETOJA JA YHTEYSTIEDOT
Asiointi Honkajoen kunnan eri toimipisteissä siirtyy tapahtuvaksi sähköisesti tai
puhelimitse. Yhteystiedot ja ohjeet asiointiin nähtävillä myös ulko-ovilla.

Varhaiskasvatus, Hongon päiväkoti ja ryhmis
Vanhemmat jättävät ja hakevat lapset ulko-ovelta, käytäntö on ohjeistettu huoltajille,
henkilökunnalla maski tai visiiri
Maria Hallia, puh 050 5775 727

Hongon koulu (esiopetus ja 1-3 lk)
Opetus jatkuu, henkilökunnalla maskit, koululle ei oteta vieraita.
Koulukuljetuksen piirissä oleville oppilaille annetaan maskit käyttöön kuljetuksissa.
Arto Ala-Hannula, puh. 050 5775 222

Yhteiskoulu ja Honkajoen lukio
Peruskoulun 4-9 -luokkalaiset sekä lukiolaiset ovat etäopetuksessa 20.12.2020 asti.
Etäopetuksen
aikana
oppilailla
on
oikeus
maksuttomaan
kouluruokaan.
Lisätietoja asiasta on lähetetty Wilman kautta.
Mari Fabig, puh. 044 5775 280

Nuorisotilat
Suljettu, vapaa-ajanohjaaja etätyössä, Minna Kurki puh. 040 5203 705

Honkala (liikuntasali ja kuntosali)
Suljettu, ei myöskään iltakäyttöä.
Sulun jälkeen polettien käyttöaikaa pidennetään vastaavan ajanjakson verran.

Kirjasto
Suljettu, lainausten noutamisesta sovitaan henkilökunnan kanssa

Minna Hautaluoma, puh. 050 5775 223
Voit varata Satakirjastojen aineistoa tavalliseen tapaan
- verkkokirjastossa https://satakirjastot.finna.fi/
- puhelimitse 050 577 5223
- sähköpostilla kirjasto@honkajoki.fi
Kun olet saanut ilmoituksen varausten saapumisesta, sovi niiden noutoaika. Aineisto
lainataan sinulle valmiiksi, joten voit noutaa varauksen kirjaston ulko-ovelta.

Voit asioida puhelimitse ja noutaa lainoja
- maanantaisin klo 12 – 18 (tarvittaessa 12 – 19)
- tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 10 – 16
Voimme myös koota kirjakassin toiveidesi mukaan, esim. 10 kotimaista dekkaria, kuvakirjaa, tietyn kirjailijan teosta tai sotakirjaa.

Kunnanvirasto
Suljettu, asiointi sähköisesti tai puhelimitse.
Kunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@honkajoki.fi
- Asuntopalvelut ja neuvonta Leena Kuusimäki, puh. 050 5775 200
- Kunnanjohtaja Ulla Norrbo, puh. 044 5775 202
- Tekninen toimi Tapio Kallioniemi, puh. 044 5775 230
- Lomituspalvelut:
Lomituspalvelujohtaja Sirpa Poikelispää

puh, 050 577 5219

Lomatoimenohjaaja Pia Isomäki

puh. 044 772 7515

Karvia, Parkano ja Kihniö + palkanlaskenta
Lomatoimenohjaaja Seija Marjamäki

puh. 044 577 5214

Tilakäynnit, laskutus ym. tehtävät
Lomatoimenohjaaja Mirja Ryynänen

puh. 0400 724 304

Honkajoki, Kankaanpää ja Siikainen
Lomatoimenohjaaja Mia Puska
Jämijärvi, Lavia, Merikarvia, Pomarkku, Pori ja Ulvila

puh. 044 577 5216

