Ajankohtaista koronatilanteeseen liittyen Marttilan kunnan
toiminnassa
päivitetty 2.3.2021
Koronarokotuksiin liittyen ajantasainen tiedotus löytyy Härkätien yhteistoimintaalueen sivuilta: https://lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/terveys-ja-hyvinvointi/covid-19rokotukset/ (jos osaat, tähän voi tehdä jonkun hienomman linkin)
Marttilan kunnassa yleiset, kaikkia toimialoja koskevat käytännöt













Aluehallintovirasto on rajannut yleisötilaisuuksien henkilömäärärajaksi ulko- ja
sisätiloissa enintään 6 henkilöä. Määräys on voimassa 28.3.2021 saakka.
Alueellinen suositus rajaa myös yksityistilaisuuksien enimmäishenkilömääräksi
6 henkilöä 28.3.2021 saakka
Maksimaalinen kasvomaski- ja etätyösuositus on voimassa koko Varsinais-Suomen
alueella.
Yleiseen tilaan voi tulla vain terveenä ja käytetään aina maskia, mikäli se on
mahdollista.
Hyvä käsihygienia, kasvomaskin käyttö ja turvavälien pitäminen ovat keskeisiä keinoja
suojautumisessa.
Kunnan toimipisteissä on käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä saatavilla. Näitä on
käytettävä aina tiloihin tultaessa.
Asiointi kunnan palveluihin hoidetaan pääasiassa puhelimitse tai sähköpostitse.
Tarvittavat tapaamiset on sovittava etukäteen, mikäli mahdollista.
Asiakastapaamisissa asiakas käyttää hengityssuojainta tai visiiriä. Mikäli työntekijällä
ei ole suojapleksiä työpisteessään, hän käyttää hengityssuojainta tai suojavisiiriä.
Kunnan tilojen käyttäjiltä edellytetään voimassa olevien suositusten noudattamista.
Kunnan toimielimet kokoontuvat pääsääntöisesti etäyhteyksin.
Kunnan työntekijät osallistuvat kaikkiin kokouksiin ja tilaisuuksiin etänä, jos se on
mahdollista. Muussa tapauksessa tilaisuuden osallistujat käyttävät kasvomaskia.

Toimiala- ja yksikkökohtaiset toimintakäytännöt
Marttilan koulu



Marttilan koulussa opetusta toteutetaan lähiopetuksena koronavarotoimet
huomioiden.
Oppilaiden tulee jäädä kotiin vähäisistäkin flunssaoireista ja myös lapset on vietävä
matalalla kynnyksellä koronavirustestiin.

Varhaiskasvatus



Lasten ja aikuisten käsihygieniasta huolehditaan tehokkaasti. Lasta hoitoon tuotaessa
vanhemmat käyttävät maskia.
Lapset tulee pitää flunssaoireiden ilmaannuttua erittäin matalalla kynnyksellä
kotihoidossa.
o Jos lapsi vaikuttaa flunssaiselta, ei lasta voi tuoda päivähoitoon.

Jos oireet alkavat päivän aikana, pyydetään vanhempia hakemaan lapsi kotiin.
Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista.
Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin
nuhaa, yskää ja kuumetta. Lieväoireisenakaan lapsi ei voi mennä varhaiskasvatukseen.
Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan
varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet
jatkuvat, tulee selvittää, johtuvatko ne koronainfektiosta.
Henkilöstö käyttää maskia tai visiiriä esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kaikkein
pienimpien lasten kanssa työskentelevät käyttävät suojainta mahdollisuuksien
mukaan.
o





Kuntosali ja Martintalo




Kuntosali on avoinna siten, että tiloissa voi olla enintään 5 henkilö kerrallaan.
Henkilömäärärajoitus on ehdoton. Kävijöiden tulee puhdistaa kuntosalilaitteet heti
käytön jälkeen tiloissa olevilla käsideseille. Henkilömäärärajoituksen ja
hygieniaohjeiden noudattaminen on ehdoton edellytys kuntosalin auki pitämiselle.
Aikuisten ryhmäliikuntaa toteutetaan toistaiseksi poikkeusjärjestelyin etänä.
Ulkotiloissakin tapahtuva aikuisten ryhmäliikunta on tauolla 28.3. saakka.

Nuorisotalo Huvila






Nuorisotalo Huvilan aukioloaikoja porrastetaan kävijämäärän rajaamiseksi
Nuorisotalolle tullessa pestään kädet ja käsidesiä on tiloissa tarjolla
Nuorisotalolla suositellaan maskin käyttöä kaikille
Turvaväleihin tulee kiinnittää huomiota niin nuorisotalolla kuin muuallakin
kokoontuessa
Nuorisotalon ohjaajat käyttävät visiiriä tai maskia

Palaisten uimaranta ja sauna



Palaisten sauna on suljettu 28.3.2021 saakka.
Saunaa vuokrataan yksityiseen käyttöön kahtena iltana viikossa. Tällöin tiloissa saa
olla enintään 5 henkilöä.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Kirjaston rajoitettu palvelu jatkuu 28.3.2021 saakka:







Pikainen asiointi (max 15 min) on mahdollista: palauttaminen, varausten nouto ja
aineiston lainaus. Palveluaukioloajat pysyvät ennallaan. Aikarajoitus on ehdoton.
Kirjastossa voi asioida enintään 10 henkilöä kerrallaan
Yleisökäytössä olevien tietokoneiden käyttö ja tulostaminen on mahdollista vain pikaasiointina (max 15 min.)
Asiakaspalvelu toimii normaalisti.
Lukupaikat ovat pois käytöstä.
Kirjastossa ei järjestetä tapahtumia.

Suosituksia kasvomaskin käytöstä, turvaväleistä ja käsihygieniasta tulee edelleen noudattaa

Sosiaalitoimi



Sosiaalitoimen henkilökunta käyttää kasvomaskia kaikessa lähikontaktissa sekä
asiakkaiden että henkilökunnan kesken.
Sosiaalitoimen järjestämässä pienryhmätoiminnassa asiakkaat käyttävät maskia tai
visiiriä.

Suvirannan palvelukeskus







Palvelukeskuksessa on käytössä tapaamishuone, jossa huolehditaan hyvästä
hygieniasta, turvaväleistä ja käytetään maskeja. Vierailuaika on enintään puoli tuntia ja
yhtä aikaa vierailijoita saa olla 1-2.
Tapaamishuone toimii ajanvarauksella hoitajien kautta.
Vuodepotilaiden ja saattohoitopotilaiden kohdalla on mahdollistettu tapaaminen
potilashuoneessa, varotoimet huomioiden.
Omaisten tapaaminen on sallittua ulkotiloissa, hyvä käsihygienia huomioiden ja maskia
käyttäen.
Iäkkäiden, riskiryhmään kuuluvien asukkaiden vierailuja kotiin tai läheisten luokse ei
suositella.

Suvisiipi ja päivätoiminta sateenkaaren ilopillerit



Suvisiiven asumisyksikössä ei voi vierailla, mutta vierailuhuone on käytössä
henkilökunnalta tehtävillä ajanvarauksilla. Ulkona vierailut ovat myös mahdollisia.
Päivätoiminnassa käytetään maskeja ja kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan.
Tarvittaessa ryhmiä jaetaan turvallisuuden takaamiseksi.

