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Muiden tietojen ohella on esitetty valtioneuvoston linjauksia koronarajoitusten purkamisesta
jäljempänä:
Hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset tarttuvat ilmateitse pisaratartuntana suoraan henkilöstä
toiseen tai pinnoille joutuneista sairastuneen limaeritteistä kosketuksen välityksellä. Lievänkään
hengitystieinfektion aikana ei tule mennä työpaikalle tai julkisiin kulkuneuvoihin, eikä viedä lasta
päivähoitoon. Tartuntojen välttämiseksi kannattaa yleisestikin huolehtia hyvästä käsihygieniasta
pesemällä kädet saippuavesipesulla niistämisen jälkeen ja ennen ruokailua, sekä aina sisään ulkoa
tultaessa ja kulkuvälineissä asioinnin jälkeen. Käsidesi-infektioainetta voi myös käyttää, jos
saippuavesipesua ei ole mahdollista tehdä. Silmien, suun ja nenän alueiden koskemista likaisilla
käsillä tulee välttää, koska virukset leviävät niistä hengitysteihin. Pisaroiden leviäminen voi estää
yskimisen ja aivastamisen aikana peittämällä suun nenäliinalla tai yskimällä ja aivastamalla hihaan.
Valtioneuvosto on linjannut, että kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus muutetaan 50
henkilön kokoontumisrajoitukseksi 1.6.2020 alkaen. Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien
järjestäminen on kielletty 31.7.2020 asti. Tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla tulee välttää
valtioneuvoston suosituksen mukaisesti.
Ulkomaille suuntautuva työmatkailu sallitaan 14.5.2020 alkaen Schengenin sisärajat ylittävässä
liikenteessä. Sallittua on pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne
sekä muu välttämätön liikenne. Sen sijaan vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei suositella.
Suositukset oleskelusta karanteeninomaisissa oloissa ulkomaan matkan jälkeen on yhä voimassa.
Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen voidaan aloittaa tietyin edellytyksin 1.6.2020 alkaen.
Valtioneuvosto on edelleen velvoittanut yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden
ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa.
Ulkoilla saa, kunhan välttää sosiaalisia kontakteja ja kaupassa saa käydä, jos sen pystyy hoitamaan
niin ettei joudu asioimaan tungoksessa. On aina parempi, jos joku muu hoitaa kaupassakäynnin –
nyt on naapuriavun ja yhteisöllisyyden paikka. Valtioneuvosto arvioi kuitenkin tilannetta jatkuvasti
ja palaa kesäkuun aikana asiaan.
Kustavin alueen ikäihmisille (yli 70-vuotiaille) ja muille, jotka tarvitsevat koronatilanteen vuoksi
kauppapalveluita on avattu puhelinnumero, josta koordinoidaan apua sitä tarvitseville.
Puhelinnumero on 044 742 6620 arkisin klo 9-15. Soita numeroon, jos tarvitset apua kauppa- ja
apteekkiasioiden hoidossa tässä poikkeustilanteessa. Numeroon voi soittaa myös
ilmoittautuakseen vapaaehtoiseksi toimittamaan tilauksia.
Tykslabin Kustavin ja Pyhärannan terveysasemien laboratoriotutkimusten näytteenottopisteet
ovat suljettu toistaiseksi. Voit asioida muissa näytteenottopaikoissa, esim. Taivassalossa tai
Uudessakaupungissa. Laboratoriokäyntiä varten tarvitset lääkärin lähetteen. Varaa aika

ajanvarausjärjestelmän kautta puh. 02 8451 2401. Puhelut ohjautuvat vastaajaan. Jätä asiastasi
lyhyt viesti, nimesi ja puhelinnumerosi. Saatuasi lähetteen, varaa laboratorioaika haluamastasi
näytteenottopaikasta www.tykslab.fi tai puh. 02 313 6321.
Koronaepidemian vuoksi palveluita on jouduttu keskittämään virka-aikaan Uudenkaupungin
pääterveysasemalle. Uudenkaupungin terveyskeskus on avannut infektiovastaanoton
pääterveysaseman neuvolatiloihin. Vastaanotolle on erillinen sisäänkäynti, ei kulkua
terveyskeskuksen pääovesta. Poliklinikalle ohjataan hoitajan tai lääkärin arviota tarvitsevat
hengitystieinfektiopotilaat. Myös lasten korvavastaanotto toimii infektiopoliklinikalla.
Terveyskeskuksen kiireetöntä vastaanottotoimintaa supistetaan ja Pyhärannan sekä Kustavin
terveysasemien henkilökuntaa on siirretty tilapäisesti Uuteenkaupunkiin. Näin ollen
Uudenkaupungin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on sulkenut
Kustavin ja Pyhärannan terveysasemat väliaikaisesti, joten lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto
on suljettu toistaiseksi. Ajanvarauksen Nispa-numerot ovat käytössä normaalisti, Kustavi,
Taivassalo, Vehmaa puh. 02 8451 2401.
Jos epäilet koronavirustartuntaa (2019-nCoV), ota ensin yhteys puhelimitse ja saat ohjeet hoitoon
hakeutumisesta:
klo 8.00-15.15 puh. 02 8451 2400
muina aikoina puh. 02 313 8800
Riskiryhmiin kuuluvien tulee soittaa terveyskeskukseen, jos heille nousee äkillinen kuume (yli 38
astetta tai enemmän) ja ilmenee hengenahdistusta.
Kustavin kuntalaisille ja mökkiasukkaille tarkoitettuja puutiaisaivotulehdusrokotteita on saatavilla
ajanvarauksella numeroista Sari (044 594 3306) ja Emilia (050 594 3304). Varmimmin
terveydenhoitajat tavoittaa klo 12-13 välisenä aikana. aikoja on sekä Kustavin että Taivassalon
terveysasemilla. Aikoja on rajallisesti ja noudatamme ajanvarausvastaanotolla poikkeustilanteen
vaatimia ohjeita. Älä tule vastaanotolle flunssaisena!
Varhaiskasvatus ja koulu: Valtioneuvosto on periaatepäätöksellään linjannut, että valmiuslain
nojalla varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista
väliaikaisista rajoituksista annetun asetuksen (19i/2020) voimassaoloa ei jatketa enää
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 13.5.2020 jälkeen. Perusopetuslain ja
varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen palataan 14.5.2020 alkaen.
Kouluun ja varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä. Koronatilannetta seurataan ja koulu sekä
päiväkoti tiedottavat mahdollisista muutoksista, koulu Wilma-järjestelmän ja päiväkoti Daisyjärjestelmän sekä muiden käytössä olevien tiedotuskanavien kautta. Tarvittaessa voit olla
yhteydessä rehtori-sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksoseen puh. 050 387 3397,
susanne.laaksonen@taivassalo.fi Kivimaan koulun rehtori Matti Blomrosiin puh. 044 742 6623,
matti.blomros@kustavi.fi ja varhaiskasvatuksen johtaja Anni Häkliin puh. 044 737 4895,
anni.hakli@kustavi.fi / päiväkoti puh. 044 350 0579.

Kotipalvelu ja tehostettu palveluasuminen toimivat toistaiseksi muuten normaalisti, mutta
koronatilanteen vakavuuden vuoksi Jaalakodin asukkaiden omaisia pyydetään pitämään yhteyttä
Jaalakodissa asuviin omaisiin puhelimitse. Jaala-kodissa vierailukielto. Omaisia koskeviin
tiedusteluihin vastataan numerosta 0400 229 375. Arkisin klo 8-15 sairaanhoitaja Tuula Leinon
tavoittaa puh. 0500 778124, tuula.leino@kustavi.fi . Lisätietoja antaa sosiaalijohtaja Nina
Vanhanen puh. 050 338 8351, nina.vanhanen@kustavi.fi .
Ikääntyneitä ja perussairaita suojaat parhaiten koronatartunnalta siten, että et vieraile iäkkäiden
kotona sairaana tai mikäli sinulla on lieviä flunssaoireita. Jos epäilet läheiselläsi
koronavirustartuntaa, kehota tätä heti soittamaan paikallisen terveyskeskuksen numeroon tai ota
puhelu itse puh. 02 8451 2401 tai 02 8451 2400.
Palvelukeskuksen ruokasali on suljettu toistaiseksi. Ruoka-annosten toimitukset hoituvat kuitenkin
sovitusti. Tiedotamme myöhemmin ajankohdan, jolloin ruokasali voidaan avata uudelleen.
Lisätiedot sosiaalijohtaja Nina Vanhanen puh. 050 338 8351.
Sosiaalitoimen asiakkuudet hoidetaan pääasiallisesti puhelimitse. Kotikäynnit ja toimistoasioinnit
vain pakottavassa tilanteessa. Sosiaalijohtaja Nina Vanhasen tavoittaa numerosta 050 338 8351.
Tekninen toimisto on suljettu toistaiseksi. Kiinteistöesimies Harri Jääskeläisen tavoitatte
puhelimitse 044 7423 360 sekä s-postilla harri.jaaskelainen@kustavi.fi. Päivystävä huoltomies puh.
044 383 8822. Toimistovirkailija Johanna Nurmen tavoittaa puhelimitse 044 706 2023 ja s-postilla
johanna.nurmi@kustavi.fi . Rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojalan tavoitatte puhelimitse 0500 740
006 sekä sähköpostilla meri-tuuli.ojala@kustavi.fi.
HUOM! Rakennustarkastajan yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla. Puhelinaika on
maanantaisin klo 12-15 sekä keskiviikkoisin klo 9-11 ja 13-15. Rakennuslupahakemukset
pyydetään ensisijaisesti lupapiste.fi kautta. Mikäli tarvitsette rakennuslupaa varten liitetiedostoja
(lainhuuto, karttaote yms.) pyynnöt sähköpostilla kiinteistötunnuksen kera joko
rakennustarkastajalle tai toimistovirkailijalle.
Vapaa-aikapalvelujen toimialalla ulkoharrastuspaikat avataan kokoontumisrajoituksia noudattaen
14.5.2020 alkaen. Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin 1.6.2020 alkaen.
Julkisia sisätiloja avataan hallitusti 1.6.2020 alkaen, tämä koskee erityisesti, Klipunkarin saunaa ja
urheilutaloa. Kesäaikana ei tehdä retkiä muualle ja syksyn retkistä ja matkoista tehdään päätökset
myöhemmin. Lasten ja nuorten leirit, uimakoulut ja jalkapallokoulut pyritään järjestämään kesällä.
Tiedotamme aikatauluista ja mahdollisista muutoksista käytänteisiin kunnan tiedotuskanavilla.
Suvitorilla ei järjestetä kesäaikaan markkinoita, mutta tori- ja iltakirppistoiminta saa jatkua
huolehtien hygieniasta ja turvaväleistä.
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien vähennyttyä koronatilanteen vuoksi, kunta on
päättänyt tarjota tukea asiassa. Jos jossakin vaiheessa tuntuu siltä, että jonkun ulkopuolisen olisi
hyvä tulla välillä pitämään seuraa perheen nuorelle/lapselle, niin nyt siihen olisi hyvä
mahdollisuus. Seuran pitäminen tässä yhteydessä voisi tarkoittaa retkeä lähiluontoon tai erilaisten
pallopelien pelaamista yms. Poikkeustapauksissa voidaan tapaamiset järjestää perheen useamman
lapsen kanssa. Tietenkin tässäkin mennään terveys edellä. Eli vain terveenä on mahdollisuus
osallistua sekä perheessä ei saa olla oireilevia.

Lisätiedot vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin puh. 050 575 9121, markus.malmelin@kustavi.fi
(myös whatsapp).
Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimialalla kirjastosta sallitaan uloslainaaminen ja kirjasto avataan
hallitusti 1.6.2020 alkaen. Kirjastoaineistoa voi palauttaa kirjaston oven vieressä olevaan
palautuslaatikkoon. Lisätiedot kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola-Blomqvist puh.
044 742 6630, anna-leimola.blomqvist@kustavi.fi .
Vakka-Suomen kansalaisopistoa ja sen tiloja koskevat rajoitukset päättyvät 13.5.2020.
Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti etäopetusta kuitenkin jatketaan kevätlukukauden
loppuun. Opiston kaikki tämän kevään näyttelyt eri osastoissa on peruttu.
Vakka-Suomen musiikkiopiston lähiopetus jatkuu 14.5.2020. Kevätlukukauden konsertit on
kuitenkin peruttu 28.5.2020 asti.
Kunnanvirasto on suljettu toistaiseksi. Hoidathan asian puhelimitse tai sähköpostilla.
Toimistoasioinnit pakottavissa tilanteissa sovittavissa ao. viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa.
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on avannut neuvontapuhelimen, johon ihmiset voivat soittaa
koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä. Huomioittehan, että palvelu ei tarjoa terveysneuvontaa,
vaan se on tarkoitettu niille, joilla ei ole mahdollisuutta seurata netin kautta ajantasaisinta
koronavirustietoa. Palvelunumero on 0295 535 535.
Psykososiaalinen tuki Jos koronavirus tai jokin muu asia ahdistaa ja kaipaat keskusteluapua,
Kustavin seurakunta palvelee. Yhteystiedot: Tiina Rautiainen, kirkkoherra, 044 7006 138 ja Päivi
Rönnblad, diakoniatyöntekijä, 044 0878 167.
On tarpeen varautua siihen, että koronavirustilanteen tietoihin tulee muutoksia.

Kustavin kunta

