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Hallitus antoi 12.3.2020 seuraavanlaiset 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-alueilta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja
oppilaitoksiin palaamisen ajankohdista ja poissa-oloista (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.
WHO on määritellyt koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman tartuntatautiepidemian
pandemiaksi. Tilanteen kehittymistä seurataan ja toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla.
Keskiviikosta 11.3.2020 alkaen ei enää luokitella alueita epidemia-alueiksi, vaan riski sairastua on
kaikkialla maailmassa. Ulkoministeriö suosittelee, etteivät suomalaiset matkusta ulkomaille
lainkaan.
Ajankohtaiset tiedotteet koronasta:
THL
Koronavirukseen varautuminen Kustavin kunnassa:
Koronavirusepidemiaa on tärkeää hillitä ja hidastaa. Ennaltaehkäisy on tarpeen.
Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kunnissa ei perjantai-iltaan 13.3. mennessä ole julkisen
sektorin terveydenhuollossa todettu yhtään laboratoriovarmistettua Covid-19
koronavirustapausta.
Koronaepidemian vuoksi palveluita on jouduttu keskittämään Uudenkaupungin
pääterveysasemalle. Uudenkaupungin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen tk on
sulkenut tästä syystä Kustavin ja Pyhärannan terveysasemat toistaiseksi. Ajanvarauksen Nispanumerot ovat käytössä normaalisti, Kustavi puh. 02 8451 2401. Jos epäilet koronavirustartuntaa,
ota ensin yhteys puhelimitse 02 84512400 ja saat ohjeet hoitoon hakeutumisesta.
Koronatilanteen vuoksi Kustavin punkkirokotuspäivät on valitettavasti jouduttu perumaan THL:n
ohjeiden mukaisesti. Toistaiseksi punkkirokotukset vain ajanvarauksella. Ajanvaraukset ja
tiedustelut puh. 050 594 3304 klo 12-13.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut
Koulun ja päiväkodin toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti. Kouluun ja varhaiskasvatukseen
tullaan vain terveenä. Koronavirusriskistä johtuen huolehdittehan entistäkin tarkemmin, että
lapset sairastavat kotona. Koronatilannetta seurataan ja koulu sekä päiväkoti tiedottavat
mahdollisista muutoksista Wilma-järjestelmän ja muiden käytössä olevien tiedotuskanavien
kautta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Taivassalon yhtenäiskoulun apulaisrehtori Laura
Lehtoruusuun puh. 044 387 3275, Kivimaan koulun rehtori Matti Blomrosiin puh. 044 742 6623 ja
varhaiskasvatuksen johtaja Anni Häkliin 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. Omaisia koskeviin tiedusteluihin vastataan numerosta
0400 229 375. Arkisin klo 8-15 sairaanhoitaja Tuula Leinon tavoittaa puh. 0500 778124.
Vapaa-aika- ja kirjastopalveluissa liikuntaryhmävuorot kuntosalilla ja urheilutalolla on peruttu
toistaiseksi ja vapaa-aikatoimen järjestämät matkat on niin ikään peruutettu toistaiseksi.
Kansallisen veteraanipäivän juhla 27.4. on myös peruttu. Kirjaston lainaustoiminta jatkuu
toistaiseksi kirjaston normaalien aukioloaikojen puitteissa. Lisätiedot vapaa-aikasihteeri Markus
Malmelin puh. 050 575 9121 ja kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola-Blomqvist puh.
044 742 6630.
Vakka-opiston kurssitoiminta on keskeytetty koronaviruksen takia.
Muiden palveluiden osalta kunnanvirasto toimii toistaiseksi normaalisti. Jos mahdollista, hoida
asiaa puhelimitse tai sähköpostilla. Jos joudut asioimaan kunnan toimipisteissä, huolehdithan
hyvästä käsihygieniasta.
Töihin ei tule kenenkään saapua sairaana.
Kunnanhallituksen ja valtuuston sekä lautakuntien kokoukset pääsääntöisesti pidetään toistaiseksi,
mutta kokouksiin ei tulla sairaana.
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.
Kustavin koronainfoa päivitetään tarvittaessa.

