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Hallitus on 16.3.2020 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan
poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Samalla hallitus linjasi lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa.
Hallituksen linjaukset
Koronavirukseen varautuminen Kustavin kunnassa:
Koronavirusepidemiaa on tärkeää hillitä ja hidastaa. Ennaltaehkäisy on tarpeen.
Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kunnissa maanantai-iltaan 16.3. mennessä ei ole yhtään
varmistettua koronavirustapausta.
Tykslabin Kustavin ja Pyhärannan terveysasemien laboratoriotutkimusten näytteenottopisteet
ovat suljettu toistaiseksi.
Koronaepidemian vuoksi palveluita on jouduttu keskittämään Uudenkaupungin
pääterveysasemalle. Uudenkaupungin terveyskeskus on avannut infektiovastaanoton
pääterveysaseman neuvolatiloihin. Vastaanotolle on erillinen sisäänkäynti, ei kulkua
terveyskeskuksen pääovesta. Poliklinikalle ohjataan hoitajan tai lääkärin arviota tarvitsevat
hengitystie-infektiopotilaat. Myös lasten korvavastaanotto toimii infektiopoliklinikalla.
Terveyskeskuksen kiireetöntä vastaanottotoimintaa supistetaan ja Pyhärannan sekä Kustavin
terveysasemien henkilökuntaa siirretään tilapäisesti Uuteenkaupunkiin. Näin ollen Uudenkaupungin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on sulkenut Kustavin ja
Pyhärannan terveysasemat toistaiseksi. Ajanvarauksen Nispa-numerot ovat käytössä normaalisti,
Kustavi, Taivassalo, Vehmaa puh. 02 8451 2401.
Perusterveiltä ja hyväkuntoisilta ei oteta koronavirusnäytteitä. Sairaanhoitopiiri ohjeistaa, etteivät
hyväkuntoiset hengitystieoireiset henkilöt ottaisi yhteyttä neuvontapuhelimiin. Sen sijaan tulisi
katsoa ohjeita terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Jos yleistila laskee, on oltava
yhteydessä terveyskeskuksen neuvontapuhelimeen. 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.
Lue linkistä THL:n määrittelemät riskiryhmät
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.

Uudenkaupungin koronainfo
Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut
Varhaiskasvatuksen toimintayksikkö ja sen yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään
toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten
pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa,
että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lastenhoito kotona, menettelevät
niin.
Koulun tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus
järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset
oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Poikkeuksena kouluissa järjestetään perusopetuksen 1 - 3
luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan
kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden
oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan
kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.
Perusopetuksen lähiopetus vuosiluokilla 4-9 keskeytetään 18.3.-13.4.2020 saakka. Koulu tiedottaa
etäopetuksen toteuttamisesta erikseen.
Kouluun ja varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä. Mikäli saavutte ulkomailta ja olisitte
tullessanne oireettomia, on tehtyjen linjausten mukaan jäätävä kotiin kahdeksi viikoksi. Olethan
tällöin yhteydessä lapsen opettajaan tai varhaiskasvatusryhmään. Koronatilannetta seurataan ja
koulu sekä päiväkoti tiedottavat mahdollisista muutoksista Wilma-järjestelmän ja muiden
käytössä olevien tiedotuskanavien kautta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä rehtorisivistystoimenjohtaja 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 Tatu Ujula
puh. 050 338 8351, tatu.ujula@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 17.3. alkaen toistaiseksi. Ruoka-annosten toimitukset
hoituvat kuitenkin sovitusti. Tiedotamme myöhemmin ajankohdan, jolloin ruokasali voidaan avata
uudelleen. Lisätiedot sosiaalijohtaja Tatu Ujula puh. 050 338 8351.

Sosiaalitoimi asiakkuudet hoidetaan pääasiallisesti puhelimitse. Kotikäynnit ja toimistoasioinnit
vain pakottavassa tilanteessa. Sosiaalijohtaja Tatu Ujulan tavoittaa numerosta 050 338 8351
(25.03.2020 asti, tämän jälkeen samasta numerosta tavoittaa sosiaalityöntekijän).
Tekninen toimisto on suljettu 13.4.2020 asti. Kiinteistöesimies Harri Jääskeläisen tavoitatte
puhelimitse 0447423360 sekä s-postilla harri.jaaskelainen@kustavi.fi. Päivystävä huoltomies puh.
044 383 8822. Toimistovirkailija Johanna Nurmen tavoittaa puhelimitse 0447062023 ja s-postilla
johanna.nurmi@kustavi.fi 23.3.2020 alkaen. Rakennustarkastaja Meri-Tuuli Ojalan tavoitatte
puhelimitse 0500740006 sekä sähköpostilla meri-tuuli.ojala@kustavi.fi.
HUOM! Rakennustarkastajan yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla. Puhelinaika on
aikaisemmin ilmoitetusta poiketen pääsääntöisesti 13.4.2020 asti ma, ke ja pe klo 9-11.
Katselmuksia ei toistaiseksi tehdä. Rakennuslupahakemukset pyydetään ensisijaisesti lupapiste.fi
kautta. Mikäli tarvitsette rakennuslupaa varten liitetiedostoja (lainhuuto, karttaote yms.) pyynnöt
sähköpostilla kiinteistötunnuksen kera. Luvan hakemisen ohjeet päivitetään rakennusvalvonnan
internetsivuille lähipäivinä.
Vapaa-aikapalvelujen toimialalla kuntosali, urheilutalo, Klipunkarin sauna ja nuorisotalo suljetaan
ajalle 17.3.-13.4.2020. Tilojen vuokraustoiminta on keskeytetty toistaiseksi. Vapaa-aikatoimen
järjestämät matkat ja tapahtumat on peruutettu 1.5.2020 asti. Suvitorin kevätmarkkinat
järjestetään myöhemmin keväällä. Lisätiedot vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin puh. 050 575
9121. markus.malmelin@kustavi.fi
Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimialalla kirjasto suljetaan ajalle 17.3.-13.4.2020. Kirjastoaineistoa
voi palauttaa kirjaston oven vieressä olevaan palautuslaatikkoon. Kansallisen veteraanipäivän juhla
27.4.2020 on peruttu. Lisätiedot kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola-Blomqvist puh.
044 742 6630, anna-leimola.blomqvist@kustavi.fi .
Vakka-opiston kurssitoiminta on keskeytetty koronaviruksen takia. Vakka-Suomen musiikkiopisto
perunut konsertit ja tapahtumat tässä vaiheessa maaliskuun loppuun asti koronatilanteen vuoksi.
Kunnanvirasto on suljettu ajalle 17.3.-13.4.2020. Hoidathan asian puhelimitse tai sähköpostilla.
Toimistoasioinnit pakottavissa tilanteissa sovittavissa ao. työntekijöiden kanssa.
Ennaltaehkäisy: Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan
välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Toimintaohjeena yli 70 vuotiaat velvoitetaan
pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia
vastaavat olosuhteet), poislukien mm. kunnalliset luottamushenkilöt.
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.

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.
Ajankohtaiset tiedotteet koronasta:
THL
Kustavin koronainfoa päivitetään edelleen.

