Savitaipaleen kunnan koronavirusepidemiaan liittyvä tiedote 2.12.2020
Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella kiihtymisvaiheessa. Epidemian kolme
vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.
Nyt voimme vielä vaikuttaa siihen, että epidemia Etelä-Karjalassa pysähtyy tähän
kiihtymisvaiheeseen. Jokaiselta kansalaiselta vaaditaan nyt vastuullisia toimia.

Etelä-Karjalan alueella kielletään kaikki yli 20 hengen kokoontumiset
Etelä-Karjalassa voi järjestää enää alle 20 hengen tilaisuuksia (3.12.- 31.12.2020), mutta
tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja
hygieniakäytännöistä.
Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset,
kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia
suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista. Aluehallintovirasto
suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko
järjestää.

Yksityistilaisuuksissa on voimassa 10 hengen kokoontumisrajoitus.
Maskeja suositellaan vahvasti käytettävän julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
(esim. kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot sekä muut vastaavat sisätilat /
Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja
pukeutumistilat) / Uimahalli, saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat).

Savitaipaleen kunnan toiminta, muutokset astuvat voimaan viimeistään
3.12. ja jatkuvat toistaiseksi
Kunnan järjestämät tapahtumat:
Itsenäisyyspäivän juhla on peruttu. Perienteinen seppeleenlasku järjestetään ilman
yleisöä. Virtuaalinen itsenäisyyspäivän juhla toteutetaan 6.12.2020 ja se on katsottavissa
tuolloin osoitteessa https://www.vip-ekarjala.fi/

Kirjasto:
Kirjaston lainaustoiminta jatkuu toistaiseksi normaaliin tapaan. Kävijöitä kehotetaan
vahvasti käyttämään kasvomaskeja Eksoten maskisuosituksen mukaisesti. Kirjasto myös
kannustaa asiakkaitaan tekemään ennakkovarauksia ja näin nopeuttamaan paikan päällä
tapahtuvaa asiointia.
Kirjastossa joulukuussa järjestettävät tapahtumat perutaan. Kirjaston lehtisali suljetaan
yleisöltä.

Kunnan liikuntapaikat:
Aikuisten ja yli 20-vuotiaiden nuorten ryhmäharrastustoiminta joukkue- ja kontaktilajeissa
kunnan sisäliikuntatiloissa keskeytetään toistaiseksi.
Lasten ja nuorten harrastustoimintaa voi jatkaa kunnan liikuntatiloissa 20 henkilön
määrärajauksen huomioiden. Mahdollista lasten- ja nuorten ottelu- ja kilpailutapahtumia
voidaan edelleen järjestää, yleisöä saa olla erillisessä katsomossa kuitenkaan enintään 20
henkeä.
Kunnan kuntosali pidetään edelleen avoinna. Kuntosalilla voi olla yhtä aikaa enintään 10
henkilöä.
Kunnan liikuntatiloissa suositellaan vahvasti maskin käyttöä muualla kuin itse
urheilusuorituksessa.

Varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatus pidetään normaalisti toiminnassa, mutta hygieniaan ja muihin suosituksiin
kiinnitetään erityistä huomiota.
Varhaiskasvatuksen tiloissa vierailevien työntekijöiden suositellaan käyttävän maskia.
Eksote ei toistaiseksi ohjeista varhaiskasvatuksen henkilökuntaa käyttämään maskia.
Myöskään huoltajilta ei toistaiseksi edellytetä maskin käyttöä tuodessaan tai hakiessaan
lapsia. Eksoten maskisuositus ei koske myöskään varhaiskasvatuksessa olevia lapsia.

Perusopetus ja lukiot:
Lukiot siirtyvät etäopetukseen 7.12. alkaen. Etäopetus jatkuu joululoman alkuun saakka.
Perusopetus jatkuu ennallaan.

Nuorisotila
Nuorisotila pidetään toistaiseksi normaalisti auki, mutta niissä noudatetaan turvavälejä ja
20 henkilön rajoitusta. Nuorisotyössä lisätään digitaalista nuorisotyötä.

Asiointi kunnantalolla
Asiakaspalvelu kunnantalolla tapahtuu puhelimitse ja sähköpostin avulla. Lähiasiointi
tapahtuu ainoastaan poikkeustilanteessa etukäteen tehtävän ajanvarauksen avulla.
Kunnantalolla vierailijoita ohjeistetaan käyttämään maskia.

Kunnan henkilöstö:
Kunnan henkilöstöä on ohjeistettu noudattamaan kaikkia voimassa olevia suosituksia,
myös maskisuositusta.
Henkilöstöä suositellaan siirtymään niin laajasti etätyöhön kuin mahdollista. Kokoukset on
siirretty järjestettäväksi verkossa.
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