Siikajoen kunnan johtoryhmä kokoontui keskiviikkona 16.12.2020 arvioimaan koronarajoitusten
jatkamista alueellisen koordinaatioryhmän suositusten vuoksi. Johtoryhmä totesi, että Pohjoispohjanmaalla ollaan edelleen epidemian leviämisvaiheessa. Vaikka tartuntamäärät ovat laskussa,
on alueellisen koordinaatioryhmän suosituksiin syytä yhtyä. Siikajoen kunnan johtoryhmä päätti
16.12. kokouksessaan linjata, että koronarajoitustoimia tulee jatkaa Siikajoen kunnassa 18.1.2021
saakka. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa päättämään mahdollisesta rajoitusten purkamista,
mikäli koronatilanteessa tapahtuu merkittävä käänne parempaan.
Johtoryhmän suositukset koronarajoitustoimiksi 19.12.2020-18.1.2021:
Koronatoimenpiteet ajalle 20.12.-18.1.2021
Kunnan tilojen käyttöä rajoitetaan
Seuraavat tilat suljetaan kokonaan ulkopuoliselta käytöltä:
•
•
•
•

kuntosalit
nuorisotila
koulujen ja sisäliikuntapaikkojen harrastekäyttö
o sulku ei koske yksilöharjoittelua
ulkoliikuntapaikoilla, kuten hiihtoa tai luistelua
kunnantalo

Soveltuvin osin auki:
•

Kirjastot ovat soveltuvin osin auki, kirjastot tiedottavat
itse tarkemmat toimintaohjeet ja aukioloajat.

Toinen aste jatkaa etäopetukssa
•

Siikajoen lukio jatkaa kokonaisuudessaan
etäopetuksessa aina 18.1.2021 saakka. Opiskelijoita ja
huoltajia tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään
•

Ryhmäharrastustoiminta keskeytetään18.1.2021
saakka. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen
toimivan samoin.

Laajennettu etätyösuositus
•

Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät
etätyössä mikäli se on työsuorituksen kannalta
mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
•

Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti
etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan
kokouksissa.

Maskisuositukset (koskee pääsääntöisesti yli 15-vuotiaita,
poikkeuksena suositus maskien käytöstä yläkouluissa)
•
•

•

•

•

•
•
•

Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa
liikennevälineissä esimerkiksi taksissa*
Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla
näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos
on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän
siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen
karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin
aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä.
Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja
vierailijoita.
Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
**
Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit
jne.)
Toisen asteen oppilaitoksissa
Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on
mahdollista

Yleisötilaisuudet
•

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien
osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön
aluehallintoviraston päätöksellä mikäli turvaväleistä ei
voida huolehtia

Yksityistilaisuudet
•

Suositellaan, ettei yksityistilaisuuksia järjestetä.
Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset
muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Riskiryhmät
•
•

Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja
riskiryhmään kuuluvien luokse 18.1.2021 saakka
Mikäli vierailuja tehdään, toimitaan THL:n
”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä
koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)

