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Suomen hallitus linjasi 16.3. lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi
Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata
yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallitus
on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee
koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.
Honkajoen kunta noudattaa valtioneuvoston 16.3.2020 antamia linjauksia ja tekee
koronavirustilanteeseen liittyviä toimenpiteitä sivistystoimessa seuraavasti:
Hongon päiväkoti on avoinna, kuitenkin siten, että vanhemmat ja huoltajat, joiden on
mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, hoitavat lapsensa kotona. Perheitä on pyydetty
ilmoittamaan varhaiskasvatuksen tarpeestaan varhaiskasvatusjohtaja Maria Hallialle puh.
050 5775 727 mahdollisimman pian.
Esikoulun ja perusopetuksen koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään
18.3. alkaen. Vanhempia tiedotetaan etäopetuksen toimintaohjeista tiistaina 17.3.
Tarvittaessa toteutetaan koulussa järjestettävä esiopetus sekä
perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka
työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi
tarvittaessa järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden
lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat,
joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.
Huoltajia on pyydetty ilmoittamaan koulunjohtajalle tai rehtorille lähiopetuksen
tarpeesta 17.3 aikana. Arto Ala-Hannula 050 5775 222, Mari Fabig 044 5775
280.
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Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan Ylioppilastutkintolautakunnan antamassa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä terveysviranomaisten
määräykset huomioon ottaen.
Honkajoen kirjasto suljetaan 18.3.2020 alkaen.
Aiemmin tehdyt päätökset tilojen rajauksiin säilyvät voimassa ainakin 13.4.2020 asti.
Nuoriso- ja liikuntatilat sekä leirikeskus on suljettu, samoin on kielletty ulkopuolisten
järjestämät tilaisuudet ja ilta- ja viikonloppukäyttö kunnan hallinnoimissa kiinteistöissä.
Lisäksi kunnassa otetaan käyttöön seuraavat kunnan työntekijöitä koskevat toimenpiteet:
Kunnan kuntouttava työtoiminta keskeytetään.
Kunta määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Esimiehet
neuvottelevat näistä työtehtävistä työntekijöiden kanssa tiistaina 17.3.

Kriittisen henkilöstön osalta voidaan poiketa työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä.
Honkajoen kunta muistuttaa kuntalaisia Suomen hallituksen linjaamista muista
toimenpiteistä:
Julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään
tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja
sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten
oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö
synnytysosastolla.
Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden
ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (=karanteenia vastaavat olosuhteet), pois
lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan
kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia
työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa
kanssa.
Kunnan johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan tilannekuvaa. Mahdollisista
uusista toimenpiteistä tiedotetaan kunnan kotisivuilla: www.honkajoki.fi ->ajankohtaista
Honkajoen kunta pyytää käyttämään kaikessa asioinnissa ensisijaisesti puhelinta tai
sähköpostia henkilökohtaisen asioinnin sijaan. Kunnan työntekijöiden yhteystiedot:
http://www.honkajoki.fi/honkajoen-yhteystiedot
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