Halsuan koronatiedote 13.1.2021
Keski-Pohjanmaa on koronaviruksen leviämisen perusvaiheessa. Suositukset ovat voimassa
14.2.2021 saakka.
Määräyksistä ja suosituksista tarkemmin linkistä: Määräykset ja suositukset - Soite

Kokoontumisrajoitukset
•

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin
tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu.

Halsuan kunnanvirasto
- asiointi ajanvarauksella
- keskuksen numero 040 680 2211
Muistoadressit kerätään niin, että listat ja keräyslipas ovat aulassa. Tasaraha

Harrastustoimintaa koskevat suositukset
•

Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että keskeytetään
kaikenlainen sisätiloissa järjestettävä, ryhmämuotoinen harrastustoiminta.

•

Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa
turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut, turnaustoiminta ja
esitykset suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä (esim. striimaus). Lasten ja nuorten
harrastustoiminta suositellaan siirrettäväksi ulkotiloihin.

•

Urheiluhallissa voidaan turvatoimet huomioiden mahdollistaa muiden kuin
joukkuelajien harjoittelu ja harrastustoiminta.

Halsuan kirjasto
Henkilökunta paikalla:

ma, ke, pe 14-19 ja to 10-16

Omatoimikirjasto on avoinna

ma-pe, su 8-21 ja la 8-18

Urheiluhalli

Suljettu ulkopaikkakuntalaisilta.

Käsidesiä on käytettävä ja punttisalin käyttäjien tulee desinfioida käyttämänsä käsipuntit ja
kuntolaitteet suihkepullon ja käsipyyhepaperin avulla käytön jälkeen.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
•
•
•

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee edelleen huomioida erityisen tarkasti.
Vanhustenhuollon sisätiloissa vierailujen on tapahduttava hoidettavan omassa
huoneessa ja yleisiä oleskelutiloja vältetään.
Tarkista toimintayksikön ajantasaiset ohjeet ennen vierailua.
Tällä hetkellä Kannelmassa asuvaa voi käydä tapaamassa 1-2 henkilöä kerrallaan/vrk,
ilmoita etukäteen vierailustasi 040 804 5553.

Matkustussuositukset
•

Suositellaan välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista.

Laajennettu kasvomaskisuositus
Keski-Pohjanmaan maakunnassa on voimassa laajennettu kasvomaskisuositus.
Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille:
•
•
•
•
•

julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
julkisessa liikenteessä sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
koronatestiin hakeutuessa
riskimaasta Suomeen palattaessa
kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on
mahdotonta.

Estä koronaviruksen leviäminen
•
•
•
•
•

Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
Yski hihaan tai nenäliinaan
Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
Käytä maskia
Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa

Lataa ja käytä Koronavilkkua

