Koronatiedote

Maaliskuu 27.3.2020

Kaustisen kunnan tiedote poikkeusoloista koronavirusepidemian aikana
Varotoimilla suojataan riskiryhmään kuuluvia
Poikkeusoloissakin kunta toimii mahdollisimman normaalisti, hallituksen linjauksia ja viranomaisohjeita noudattaen. Poikkeustoimilla pyritään suojaamaan etenkin riskiryhmään kuuluvia ja hillitsemään koronavirusepidemian
leviämistä. Hallitus on esimerkiksi ohjeistanut yli 70-vuotiaita pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten
kanssa mahdollisuuksien mukaan. Vierailujen sijaan suositeltava yhteydenpitotapa on nyt puhelin. Soita siis
mummolle ja vaarille, älä vieraile!
Kunnan palvelut ja yhteydenotto
Palvelemme teitä poikkeusoloissakin mahdollisimman tavanomaisesti. Työvoiman tarpeen vähenemisen vuoksi
työtehtäviä on kuitenkin järjestelty uudelleen ja henkilöstölle on hakemuksesta annettu vuosilomaa tai palkattomia vapaita. Kunnan henkilöstö työskentelee hallituksen linjauksen mukaan etätyössä, mikäli työtehtävät siihen
soveltuvat. Kunnassa on kuitenkin paljon ammattitehtäviä, jotka eivät sovellu etätyöhön.
Kunnantalo on suljettu 13.4.2020 saakka yleisöltä, ja kuntalaisia pyydetään asioimaan kuntaan puhelimitse tai
sähköpostilla. Kirjepostia voi jättää etuoven lukolliseen postilaatikkoon.
Kunnan yhteystiedot
Neuvonta puh. 040 652 7692
Tekninen toimi puh. 040 7698 668
Sivistystoimi puh. 0400 456 565, 050 443 6877
Vesi- ja viemärilaitoksen vikailmoitukset työajan ulkopuolella puh. 050 478 1470Kaustisen Lämpö Oy:n 24/7 päivystys/hoitajat puh. 040 679 5699Kiinteistö Oy Rekipolska
Talonmiespalvelut puh. 045 357 4590 (ma - pe 8-16)
Vikailmoitukset puh. 029 001 1460 (klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin)
Avainpäivystys (maksullinen palvelu) puh. 029 001 1460 (klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin)
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen palvelut ovat avoinna. Hallitus kuitenkin linjasi, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on
mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Tämän vanhemmat ja huoltajat ovat onnistuneet
järjestämään hyvin. Kaikille se ei ole kuitenkaan mahdollista. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa paikalla
on noin kolmasosa lapsista. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten sijoituspaikkoina on Pajalan päiväkoti ja perhepäivähoito.
Perusopetus
Perusopetus järjestetään etäopetuksena vuosiluokkien 4.-9. luokkien oppilaille. Vuosiluokkien 1.-3. luokkien ja
erityiseen tukeen siirrettyjen oppilaiden huoltajat ovat pääosin onnistuneet järjestämään perheiden arjen siten,
että myös pienemmät oppilaat ovat etäopetuksessa kotona. Hallituksen vahva suositushan oli, että mikäli mahdollista, nämäkin lapset olisivat kotona. Eri alakouluissa lähiopetuksessa on 0-6 oppilasta / koulu. Koulun ja kotien yhteysvälineinä toimii sekä sähköinen yhteydenpitokanava Wilma että monet etäyhteysmahdollisuudet, joita
käytetään ahkerasti. Vaikka etäyhteys ei korvaa oikeaa lähikontaktia, kaikki tekevät tässä tilanteessa parhaansa,
niin huoltajat, oppilaat kuin koulun väkikin.

Sykkivä, soiva Kaustinen!

Musiikkilukio
Lukion viime viikon ylioppilaskirjoitukset onnistuttiin järjestämään hyvin. Nyt kaikki lukiolaiset ovat etäopetuksessa. Lukion musikaali on tältä keväältä peruttu, mutta toivottavasti se pystytään esittämään kesän festivaaleilla.
Vapaa-aikapalvelut
Vapaa-aikapalvelujen ryhmät on peruttu. Kirjasto ja liikuntasalit ovat kiinni eikä elokuvia esitetä. Kansalaisopiston piirit eivät voi kokoontua. Myös järjestöt ja yhdistykset ovat peruuttaneet ryhmätoimintansa ja tapahtumiaan.
Ulkoilu on juuri nyt hyvä tapa huolehtia hyvästä kunnosta ja mielialasta. Kuntalaiset jakavat erityisesti sosiaalisessa mediassa hyviä vinkkejä ulkoilmatoimintaan ja kotona perheen kanssa tehtävään toimintaan vapaaaikansa monipuolistamiseksi.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten palvelut
Koronavirustartuntaa epäiltäessä neuvontanumero puh. 06 828 7499, avoinna joka päivä 8 – 20
- puhelinajan ulkopuolella
Soiten yhteispäivystys puh. 06 826 4500 (aikuiset ja yli 16-vuotiaat sairastuneet) ja
Soiten lastenpäivystys puh. 06 826 4444 (alle 16-vuotias sairastunut) avoinna ympäri vuorokauden 24/7
Henkisen ensiavun puhelin 06 828 7288, avoinna arkisin ma - pe klo 9 - 15. Huolipuhelimeen vastaavat psykiatriset sairaanhoitajat. Henkisen ensiavun puhelimessa ei anneta hoidollisia neuvoja koronavirus -infektioepäilyihin
tai hoitoon liittyen.
Seuraa mahdollisuuksien mukaan Soiten verkkosivuja www.soite.fi ja www.korona.soite.fi.
Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.
Ev.lut. seurakunnan palvelut
Tiedustelut kirkollisista toimituksista ja diakoniatyöstä:
kirkkoherra 050 3147 337
kappalainen 050 3147 338
diakoniatyöntekijä 050 3147 353
Riskiryhmäläisten asiointi ruokakaupassa ja kotiinkuljetus
- S-market suosittelee, että riskiryhmiin kuuluvat asioivat aamulla klo 7.00 - 10.00 välillä.
- K-Marketissa hiljaisin aika klo 7.00 - 9.00, huom. lauantaina kauppa avataan klo 8.00.
- Apteekki: Aiemmista tiedoista poiketen apteekki on avoinna riskiryhmille (yli 70-vuotiaille ja THL:n määrittelemät riskiryhmään kuuluvat) Ti 31.3., to 2.4., ti 7.4. ja to 9.4. klo 8.00 - 9.00. Ruuhkan välttämiseksi asiointiaika on
tarkoitettu vain niille, oille puolesta-asiointi ei ole mahdollista. halutessasi voit soittaa tilauksen edellisenä päivänä klo 14.00 mennessä. Muutoin apteekki normaalisti avoinna.
Elintarvikeliikkeissä toimii maksullinen kauppakassipalvelu eli ruoan keräily kaupasta ja toimitus kotiin. K-market
tekee myös asiakkaan puolesta keräilyn ja voi toimittaa tavarat ulos autolle, kun asiakas odottaa siellä, myös
tämä on maksullinen palvelu. Tiedustelut ja tilaus K-Market Kantarellista ensisijaisesti sähköpostitse topi.jylha@k-market.com, mutta myös puhelimitse 06 860 5400 (tilaukset toivotaan vähintään pari päivää ennen tarvetta) tai Kaustisen S-marketista soittamalla tai Whatsappilla numeroon 044 299 0985/ Vievä Oy.
Vapaaehtoisten tarjoama asiointiapu
MLL:n Kaustisen osasto kerää yhteystietoja avun tarvitsijoilta ja vapaaehtoisilta avustajilta, jotka voivat vanhusten tai riskiryhmään kuuluvien puolesta käydä esim. kaupassa tai apteekissa. Yhteydenotot viestillä https://
www.facebook.com/mllkaustinenperhekahvila.
Kaustisen Eläkeliiton vapaaehtoiset tarjoavat asiointiapua yli 70-vuotiaille kotona oleville. Vapaaehtoisten puhelinnumeroa voit tiedustella kunnasta numerosta 040 652 7692 (8.00 - 9.00 ja 12.00 - 14.00.) tai katsoa Kaustisen
eläkeliiton sivuilla https://elakeliitto.fi/yhdistykset/kaustinen/tarvitsetko-asiointiapua kohdasta Ajankohtaista.
Kaustisen kunta kiittää kaikkia toimijoita ja kuntalaisia poikkeusolojen yhteistyöstä. Jokaisen toiminnalla
on merkitystä sille, että poikkeusoloissakin arkemme toimii mahdollisimman normaalisti!
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