Savitaipaleen kunnan koronavirusepidemiaan liittyvä tiedote 9.4.2021
Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä on todennut että
koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa.
Jokaiselta kansalaiselta vaaditaan nyt vastuullisia toimia.
Kunnan ohjeistusta täydennetään ja päivitetään sitä mukaa kun saamme lisätietoa
tilannekuvaryhmältä sekä Avilta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tietyt julkiset ja yksityiset tilat
AVI on antanut 18.3.2021 määräyksen tiettyjen tilojen sulkemisesta Etelä-Karjalan
sairaanhoitopiirin alueella. Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen päätös on voimassa
23.4.2021 saakka.
Poikkeuksena on lääkinnällinen kuntoutus sekä vuonna 2008 syntyneiden ja sitä
nuorempien lasten ohjattu harrastustoiminta tarkoin rajatuin ohjeistuksin (katso alla).
Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden
seuraavia tiloja:








joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun
vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut
vastaavat sisäliikuntatilat
yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden
välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan
ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja
palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Päätöksen noudattamista valvovat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi yhteistyössä
aluehallintoviraston kanssa. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi valvoo myös
asiakastilojen yleisiä hygieniajärjestelyjä ja järjestelyjä, joilla asiakkaiden väliset
lähikontaktit voidaan estää.
Mahdollisuus lähikontaktien välttämiseen järjestettävä laajalti
Yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden täytyy varmistaa, että niiden tiloissa asiakkaiden
tai osallistujien väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää eli että turvavälit
toteutuvat. Tähän liittyy myös vaatimus siitä, että toimijoiden täytyy tehdä suunnitelma,
miten ne estävät lähikontaktit. Määräys on voimassa 30.4.2021 saakka.
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Tartuntatautilaki (pykälä 58 c) myös velvoittaa laajasti julkisen ja yksityisen sektorin
toimijoita koko Suomessa huomioimaan tila- ja palvelujärjestelyt ja asiakkaiden
ohjeistamisen tilojen terveysturvallisessa käytössä kesäkuun loppuun asti.
Kokoontumiset
Voimassa on Aluehallintoviraston (AVI) asettama kuuden hengen kokoontumisrajoitus,
joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia. Päätös on voimassa 30.4. saakka.
Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut voimaan kuuden hengen yksityishenkilöitä
koskevan kokoontumisrajoituksen ja toteaa, että myös toimielimiä on nyt suositeltava
siirtymään pelkästään etäkokouksiin.
Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on
mahdollista.
Maskien käyttö ja etätyö
Kunnassa on voimassa laaja maski- ja etätyösuositus.
Harrastaminen
Vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastukset:
Vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien lasten harrastustoiminta sallitaan sisä- ja
ulkotiloissa enintään 10 hengen pienryhmissä. Henkilömääriin sisältyy ryhmän ohjaaja(t).
Toiminta pitää pystyä järjestämään annettujen ohjeiden mukaisesti:
Toiminta tulee aina järjestää lähikontakteja välttäen, yli 2 metrin turvaetäisyydet
huomioiden. Ryhmät eivät saa sekoittua. Harrastustoiminnan järjestäjän vastuulla on
toimia ohjeiden ja suositusten mukaisesti.
Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen
leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat
ohjeita.








Toimintaan voi osallistua vain oireettomana
Suositeltua turvaväliä (vähintään 2 m) noudatetaan
Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan
Annetaan osallistujille tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudattamisesta
Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää
Huomioidaan alueelliset ja paikalliset rajoitukset ja suositukset

OKM ja THL ovat ohjeistaneet, mikäli lasten ja nuorten harrastustoimintaa
leviämisvaiheessa toteutetaan, on erittäin tärkeää, että se toteutetaan vain ryhmän omana
harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä
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tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien
kanssa.
Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu
harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.
Tilannekuvaryhmän vahva suositus on välttää kaikkia lähikontakteja näissä toiminnoissa ja
harkita harrastustoiminnan toteuttamista etänä, jos se on mahdollista.
2001–2007 –syntyneiden ryhmäharrastustoiminta:
Vuosina 2001–2007 syntyneiden kaikki sisätiloissa ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmätoiminta
on keskeytetty 22.4.2021 asti.

Savitaipaleen kunnan toiminta, voimassa toistaiseksi
Kirjasto:
Kirjaston lainaustoiminta jatkuu toistaiseksi siten että asiointiaika pidetään lyhyenä.
Kävijöitä kehotetaan vahvasti käyttämään kasvomaskeja Eksoten maskisuosituksen
mukaisesti. Kirjaston henkilökunta myös kannustaa asiakkaitaan tekemään
ennakkovarauksia ja näin nopeuttamaan paikan päällä tapahtuvaa asiointia.
Kirjaston lehtisali on suljettu yleisöltä.
Kunnan liikuntapaikat:
Kunnan sisäliikuntapaikat (liikuntatalo, kuntosali, ylipainehalli) on suljettu yleisöltä 1.3.
alkaen toistaiseksi.
Varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatus jatkuu kuten aiemmin.
Perusopetus ja lukiot:
Alakoulut jatkavat lähiopetuksessa.
Yläkoulu ja lukio siirtyivät takaisin lähiopetukseen 12.4.2021.
Nuorisotila:
Nuorisotila on suljettu 1.3. alkaen. Nuorisotyötä jatketaan etätoimintana mahdollisuuksien
mukaan.
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Kansalaisopisto:
Lähiopetus on keskeytetty 1.3. alkaen. Etäopetusryhmät jatkavat kuten aiemmin.
Asiointi kunnantalolla:
Asiakaspalvelu kunnantalolla tapahtuu puhelimitse ja sähköpostin avulla. Lähiasiointi
tapahtuu ainoastaan poikkeustilanteessa etukäteen tehtävän ajanvarauksen avulla.
Kunnantalolla vierailijoita ohjeistetaan käyttämään maskia.
Lisätietoja:
Palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki, sp. kristiina.pihlajamaki@savitaipale.fi, puh. 040 1690
205
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