KORONATIEDOTE 4.12.2020
Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä antoi 1.12.2020 uudet suositukset maakunnan
nopeasti heikentyvän koronaepidemiatilanteen vuoksi. Suositukset ovat voimassa koko
maakunnan alueella. Koronaviruspandemia on Varsinais-Suomessa leviämisvaiheen uhassa ja
tilanne on kehittynyt nopeasti huonommaksi. Uusissa suosituksissa vähennetään kontakteja ja
liikkuvuutta eri tavoin.
Kunnanvirasto on suljettu toistaiseksi. Hoidathan asian puhelimitse tai sähköpostilla.
Toimistoasioinnit kiireellisissä tilanteissa sovittavissa ao. viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa.
Asioithan meillä vain terveenä.
Vapaa-aikapalvelujen toimialalla ulkoliikuntapaikat ovat avoinna. Kuntoradan valot ovat päällä klo
22.00 asti. Klipunkarin sauna ja pesutilat ovat normaaliin tapaan talvikauden kiinni.
Liikuntasalin aikuisten varatut ryhmä- ja yksittäiset vuorot on peruttu 23.12.2020 asti. Lasten
ryhmistä vuoden loppuun (vko 52) jatkavat Kustavin Ahdon tiistain futsalryhmä ja salibandykoulu.
Kuntosalissa on käytössä toistaiseksi vain yksityisvuoroja
Suvitorin Joulumarkkinat on peruttu.
Lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Markus Malmelin 050 575 9121
Kirjasto palvelee normaalein aukioloajoin. Lukusali on suljettu ja asiakaspäätteet vain
välttämättömään käyttöön. Toivomme että kirjastossa asiointiaika pidettäisiin mahdollisimman
lyhyenä. Suosittelemme maskin/visiirin käyttöä.
Lisätiedot: kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Anna Leimola 044 742 6630
Tekninen toimisto on suljettu toistaiseksi. Kunnanrakennusmestari Jari Nerjannon tavoitatte
puhelimitse 044 742 3360 sekä s-postilla jari.nerjanto@kustavi.fi. Päivystävä huoltomies puh. 044
383 8822. Toimistovirkailija Johanna Nurmen tavoittaa puhelimitse 044 706 2023 ja s-postilla
johanna.nurmi@kustavi.fi . Rakennustarkastaja Riku Latokartanon tavoitatte puhelimitse 0500 740
006 sekä sähköpostilla riku.latokartano@kustavi.fi. 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.
HUOM! Rakennustoimisto on suljettuna 19.12.2020 – 6.1.2021 välisenä aikana.
Sosiaalitoimen asiointi vain ajanvarauksella. Sosiaalijohtaja Kati Rekolan tavoittaa puhelimitse 050
338 8351 tai sähköpostilla kati.rekola@kustavi.fi
Jaalakodissa lähiomaiset ovat lämpimästi tervetulleita jouluaikaan tapaamaan omaa läheistään.
A-puolen erilliseen vierailutilaan voi tulla kerralla vain kaksi omaista kerrallaan. Vierailulle voi tulla
vain täysin terveenä ja oireettomana. Tilassa on pleksi asukkaan ja vierailijoiden välissä. Jokainen
vierailija noudattaa hyvää käsihygieniaa, käyttää vierailun aikana maskia sekä huomioi turvavälin.
Eteisessä on käsidesiä ja maskeja käyntiä varten. Vierailuun on varattu aikaa 45 minuuttia ja
käyntien välissä tila hygienisoidaan. Toivomme, että jouluvierailuja tehtäisiin jo hyvissä ajoin
ennen joulunpyhiä, jotta mahdollisimman moni pääsisi tapaamaan läheistään. Kotivierailuilla on
noudatettava annettuja leviämisvaiheen ohjeistuksia henkilömäärien, turvavälien, hygienian ja
maskien suhteen. Vierailuaikoja varataan puhelimitse 040 0229375. Hoitaja antaa
lisäinformaatiota varauksen yhteydessä tarvittaessa. Lämpöistä joulunaikaa toivottavat Jaalakodin
hoitajat.
Koulun ja päiväkodin tiedot Wilma-järjestelmän ja muiden käytössä olevien tiedotuskanavien
kautta.

