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LIMINGAN KORONAILMAANTUVUUS POHJOIS-POHJANMAAN SUURIN – KORONAPASSI KÄYTTÖÖN MYÖS
KUNNAN TAPAHTUMISSA

Varautumisen johtoryhmä sekä Limingan kunnanhallitus kokoontuivat maanantaina linjaamaan
toimenpiteitä huonontuneen koronatilanteen sekä alueellisten koronanohjeistusten pohjalta, kertoo
kunnanjohtaja Pekka Rajala.
– Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan suurin, joten tilanne Limingassa on haastava.
Kahden viikon aikana Limingassa on todettu 122 uutta koronapositiivista, joista viime viikon aikana 80–90.
Ilmaantuvuus on hurja, kertoo johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi.
– Tällä hetkellä altistuskaranteenissa on noin 150 ja eristyksessä noin 100 koronapositiivista liminkalaista.
Korona lisääntyy nyt erityisesti rokottamattomien lasten ja nuorten joukossa sekä perheissä. Vaikean
tilanteen vuoksi toivon edelleenkin yli 12-vuotiaita kuntalaisia käymään rokotuksilla ja suojaamaan näin sekä
itseä että muita.
Ilman ajanvarausta rokotukseen pääsee jälleen torstaina 25.11.2021 klo 12−15. Koronarokotusajan voi myös
varata terveyskeskuksesta soittamalla numeroon 08 5587 3890.
– Koska koronarokotuskattavuus ei ole Limingassa edennyt toivotulla vauhdilla, tartunnat ovat lisääntyneet
huolestuttavasti myös päiväkodeissa ja kouluissa, toteaa sivistysjohtaja Päivi Mäki.
Koronatapauksia on ollut viime viikkoina varsinkin alle 12-vuotiaiden koululaisten ja jopa päiväkotilasten
parissa. Paras tapa suojata omia ja naapurin lapsia on ottaa koronarokotukset. On todella harmi, että
joulujuhlia ja muita kivoja tapahtumia joudutaan perumaan koronan vuoksi.
Kunnan järjestämissä tapahtumissa noudatetaan alueellisia ohjeistuksia. Yli 50 hengen tapahtumiin tulee
käyttöön perjantaista (26.11.2021) alkaen koronapassi, jotta tapahtumat voidaan järjestää
terveysturvallisesti.
– Koronapassi otetaan käyttöön AVI:n ohjeistuksen mukaan niissä kunnan toiminnoissa, joissa se
lainsäädännön ja toimivaltaisten viranomaisten päättämien rajoitusten mukaan on mahdollista.
Kunnanhallitus
velvoittaa
terveysturvallisuusohjeiden
huomioimiseen
kaikissa
kunnan
tapahtumajärjestelyissä. Kunnanhallitus suosittaa myös muiden kuin kunnan järjestämissä tilaisuuksissa
koronapassin käyttöönottoa sekä terveysturvallisuusohjeiden huomioimista, hallintojohtaja Tarja Vilmunen
tiivistää.
Alueellisesta koronatilanteesta sekä suosituksista ja rajoituksista voit lukea tästä linkistä.
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VARHAISKASVATUS JA OPETUS
Varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa joudutaan ottamaan käyttöön tuttuja toimenpiteitä koronan
leviämisen hillitsemiseksi. Lukion koronarokotekattavuus on ilmeisen hyvä, koska lukiossa ei ole juurikaan
ilmennyt koronaa. Vaikka lukion tilanne on varsin hyvä, on myös lukiossa hyvä noudattaa alla olevia
koronalinjauksia.
On tärkeää muistaa, etteivät päiväkotilapset, oppilaat tai opiskelijat tule päiväkotiin/kouluun
flunssaoireisina. Flunssaoireiden ilmetessä hakeudutaan matalalla kynnyksellä koronatestiin.
Koronakaranteenissa olevat lapset ja nuoret pidetään kotona karanteeniohjeen mukaisesti.

Hygienia ja etäisyydet
•
•
•
•

•
•

•

Kouluissa ja päiväkodeissa huolehditaan, että työntekijöillä, oppilailla, opiskelijoilla ja lapsilla on
mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
Muistutetaan toistuvasti etäisyyksien pitämisestä ja käsien puhdistamisesta sekä muista tartuntoja
estävistä käytänteistä.
Mikäli on mahdollista, ruokailuja ja yhteisten tilojen käyttöä porrastetaan.
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Kouluissa ja päiväkodeissa vältetään
tarpeettomia fyysisiä kontakteja lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Päiväkodissa ja koulussa
toiminta järjestetään niin väljästi kuin se yksikön toiminnan puitteissa on mahdollista.
Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan. Viesti on mennyt puhtauspalveluesimiehelle.
Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien ja askartelutarvikkeiden
(sakset ym.) puhdistamista käyttäjien välillä suositellaan. Myös lelujen säännöllisestä
puhdistamisesta huolehditaan. Rehtorit ja päiväkodinjohtajat voivat tilata henkilökunnan käyttöön
puhtauspalveluesimieheltä desinfioivia liinoja, mikäli niitä ei ole yksikössä.
Hygienian tehostamisesta ja etäisyyksien ylläpitämisestä huolimatta huolehditaan, että lapsi saa
tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen.
Koronaviruksen tarttuminen ja siltä suojautuminen

Vierailut päiväkodissa ja kouluilla
•

•
•
•

•

Muiden kuin lasten, oppilaiden ja henkilökunnan oleskelu koulun tai päiväkodin alueella on
mahdollista tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset huomioiden. Kouluilla ja päiväkodeissa
asioivat huolehtivat käsihygieniasta, etäisyyksistä ja käyttävät kasvomaskia.
Huoltajat käyttävät kasvomaskia tuodessaan lapsensa päiväkodin eteiseen.
(Esi-)opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset asiantuntijavierailut ja harjoittelut voidaan
toteuttaa, mikäli huolehditaan terveysturvallisuudesta.
Lapsi- ja oppilaskohtaiset huoltajatapaamiset järjestetään koronaetäisyyksin ja maskilla suojattuina.
(Huolehditaan, että oppilas-/opiskelijahuollollinen tuki, erityisopetus ja terapiapalvelut toteutuvat
koronaturvallisesti.)
Lukuvuosisuunnitelman mukaiset HaLi-kerhot järjestetään, ja koulun ulkopuoliset kerho-ohjaajat
noudattavat myös koulujen koronaohjeistuksia eli käyttävät esimerkiksi kasvomaskia.
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Juhlat ja kokoukset
•
•
•
•
•

Koulujen ja päiväkotien joulujuhlat vietetään oman ryhmän parissa ilman huoltajia.
Joulukirkkovierailut ja muut vastaavat suuria lapsi- ja/tai oppilasmääriä koskevat liikkumiset on
peruttu.
Lukion syksyn ylioppilasjuhlat voidaan järjestää koronaturvallisuudesta huolehtimalla.
Vanhempainillat toteutetaan etäyhteyksin.
Henkilökunnan kokoontumisia voidaan järjestää ja henkilöstön siirtyminen toimipaikasta toiseen on
mahdollista epidemiatilanne ja tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset huomioiden.
Kokoontumissa hyödynnetään mielellään etäyhteyksiä, ja maskien käyttö on aina mahdollista.

Linjaukset ovat voimassa toistaiseksi.

Limingan koronavarautumisryhmän puolesta,
Pekka Rajala
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