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Virtain kaupungin ohjeet korona-virukseen leviämisen ehkäisemiseksi
Maan hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Suositukset on julkaistu Internet-sivuilla
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

Virtain kaupungissa on varauduttu koronavirustilanteeseen normaalin valmiussuunnittelun mukaisesti. Virtain kaupunki on nostanut edelleen valmiuttaan koskien korona-viruksen leviämistä ja sen ehkäisyä. Paikkakunnalla ei ole
tällä hetkellä tiedossa koronatartuntoja. Suomen hallitus ja eri viranomaiset ovat antaneet ohjeistuksia toiminnasta
pandemian uhatessa.
Virtain kaupungin johtoryhmä, joka toimii myös valmiusryhmänä, on perjantaina kokouksessaan antanut omaa
toimintaansa koskevat ohjeet ja suositukset toiminnasta Virroilla tämän hetken tilannekuvan pohjalta.
Kuntalaisille
On oletettavaa, että varautuminen aiheuttaa muutoksia myös normaalitoimintoihin. Oppilaiden ja opiskelijoiden
ulkomaanmatkat joudutaan valitettavasti perumaan tai siirtämään.
Tilanteen muuttuessa saatamme joutua tekemään myös joidenkin ei-kiireellisten ajanvarausten siirtämistä tai muiden toimintojen muokkaamista. Kaikkien poikkeustoimien tarkoituksena on varmistaa kriittiset toiminnot.
Toivomme kuntalaisilta ymmärrystä näissä tilanteissa.
Tässä vaiheessa emme pääsääntöisesti rajoita julkisten ja vapaa-ajan tilojen, kuten liikuntahallin, kirjaston, kansalaisopiston tai nuorisotilojen, toimintaa. Poikkeuksina ovat vanhuspalveluyksiköiden tiloissa tapahtuvat harrasteet, kuten Ainalassa järjestettävät vesijumpat.
Seuraamme tässä tilanteen kehittymistä ja kansallisia suosituksia. Jos esimerkiksi kouluja päätetään sulkea, rajoitetaan myös muuta toimintaa. Suosittelemme kuitenkin huomioimaan kaikessa toiminnassa ja liikkumisessa ohjeistukset ja suositukset, joilla minimoidaan tartuntariski.
Aina saavuttaessa ja lähdettäessä julkisesta tilasta, tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen käsien
pesu on avain koronatartuntojen välttämiseen.
Koulujen ja päiväkotien mahdollinen sulkeminen
Virtain lukio on ensi viikon ajan etäopetuksessa. Ylioppilastutkintolautakunta tiivisti ylioppilaskirjoitukset kokonaan
ensi viikolle. Lukio keskittyy nyt järjestämään yo-kirjaukset tiivistetyllä aikataululla. Kaikilla oppilailla on käytössä
kaupungin tarjoamat henkilökohtaiset tietokoneet ja sähköiset oppimisympäristöt.
Laajemmista toimenpiteistä, kuten muiden koulujen ja päivähoitoyksiköiden sulkemisesta, päätetään erikseen.
Virtain kaupunki varautuu kuitenkin myös tähän tilanteen pahentuessa paikallisesti tai kansallisesti.

Valtakunnan tasolla laajemmat rajoittamistoimenpiteet vaativat valmiuslainsäädännön käyttöönottoa (esim. alueelliset rajoittamistoimenpiteet, koulujen, päiväkotien, julkisen sektorin toiminnan rajoittaminen, isojen kauppakeskusten sulkeminen, matkustajalaivaliikenteen kieltäminen, lentoliikenteen kieltäminen, tapahtumien kieltäminen).
Virtain kaupunki seuraa aktiivisesti tilannetta.
Asumispalvelut
Rajoitukset ikäihmisten-/kehitysvammayksiköille
Omaisten vierailuja yksiköissä rajoitetaan siten, että vierailusta sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa.
Mikäli vierailu on perusteltua, henkilökunta varmistaa vierailijan terveydentilan, ohjaa omaisen huoneeseen ja
sieltä pois. Lähtökohtaisesti voidaan sallia yksi vierailija kerrallaan.
Kaikki muut vierailut kielletään koskien terveydenhuollon osastoja ja kaikkia hoitokoteja.
Ulkopuoliset muut tahot, kuten tavarantoimittajat, sopivat erikseen henkilöstön kanssa asioinnista yksikössä.
Tämä suositus /määräys on voimassa 30.4.2020 saakka tai kunnes toisin määrätään.
Kaupunkikonsernin henkilöstölle
Matkat
Töihin tai muuten kaupungin toimintaan liittyvät ulkomaan matkat perutaan tässä vaiheessa 30.4.2020 saakka.
Myös kotimaassa tapahtuvia työmatkoja kehotetaan välttämään tarkasti ja keskustelemaan esimiehen kanssa
jokaisesta mahdollisesta työmatkasta. Aina mahdollisuuksien mukaan tulee osallistua kokouksiin ja tilaisuuksiin
etänä. Työntekijöitä kehotetaan välttämään ulkomaan matkoja myös vapaa-aikana ja suositellaan välttämään
myös kotimaassa tapahtuvaa matkailua kohteisiin, joissa on vaara altistua tartuntataudeille.
Ulkomailta palaavien työntekijöiden osalta otetaan käyttöön varotoimena viikon mittainen varoaika, jonka aikana
suositellaan mahdollisuuksien mukaan joko käyttämään kertyneitä vuosilomia tai olemaan etätöissä. Työntekijän
tulee olla yhteydessä esimieheensä ennen matkaa sekä ennen työhön palaamista matkan jälkeen.
Myös oppilaiden ja opiskelijoiden ulkomaanmatkat perutaan tai siirretään.
Etätöiden tekeminen
Koska eri syistä tarve etätöiden tekemiseen saattaa kasvaa, varaudutaan etätöiden tekemiseen niiden palvelujen
osalta kuin se on mahdollista. Esimiehet kartoittavat henkilöstöstä ne, joilla on mahdollisuus tarvittaessa tehdä
etätöitä. Samalla varaudutaan riskiin, että yksiköitä joudutaan väliaikaisesti sulkemaan. Kannettavien työkoneiden
VPN-yhteyden toimivuus varmistetaan esimiesten toimesta ja tarvittaessa yhteistyössä tietohallinnon kanssa.
Etätyöhön tarvittavat laitteet sekä muut välttämättömät tarvikkeet otetaan tästä lähtien työpäivän jälkeen mukaan
kotiin, jotta etätyön tekeminen on kotoa käsin tarvittaessa mahdollista lyhyellä varoitusajalla.
Johtoryhmä ohjeistaa etätyöstä mahdollisessa poikkeustilanteessa – kuten karanteenissa – erikseen.
Käsi- ja lähityöskentelyhygienia
Tavattaessa noudatetaan THL:n suosituksia välttää kättelyä ja muuta fyysistä kontaktia, joka lisää riskiä tartuntataudin leviämiseen.
Käsihygieniasta on huolehdittava erityisellä tarkkaavaisuudella. Kädet on pestävä ja kuivattava huolellisesti aina
saavuttaessa julkiseen tilaan, kuten kahvihuoneeseen, ja lähdettäessä tilasta, jossa on ollut useita henkilöitä.
Vierailut kuntaan ja kunnan omat tilaisuudet
Virtain kaupunkiin suuntautuvat vierailut ja ryhmien vastaanottamiset harkitaan tarkoin ja joka tapaus erikseen.
Kaupungin omien delegaatioiden ei-välttämättömät vierailut kotimaassa suositellaan perumaan tai siirtämään
myöhäisempään ajankohtaan.

Kunnan omat isot yleisötilaisuudet peruutetaan. Omat pienehköt tilaisuudet ja esimerkiksi toimielinten kokoukset
järjestetään toistaiseksi normaalisti. Kokousten mahdollisia siirtoja tulee harkita yhdessä toimielimen puheenjohtajan kanssa tilannekohtaisesti. Kokouksiin osallistutaan ainoastaan terveenä, ja paikalla noudatetaan hyvää käsihygieniaa.
Kunta ohjeistaa muita Virtain kaupungin alueella tilaisuuksia järjestäviä tahoja käyttämään tarkkaa harkintaa. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.
Sairastapaukset
Lievienkin flunssaoireiden tilanteessa on suositeltavaa jäädä kotiin työ- ja koulupäivinä. Kunnan työntekijät voivat
olla omalla ilmoituksella poissa kolme päivää. Tämän jälkeen voidaan tilapäisesti sopia esimiehen kanssa kahden
päivän jatkosta. Sen jälkeen katsotaan tilannekohtaisesti poissaolon tai etätyön jatkoa sekä hakeutumista terveyspalveluihin.
Varautuminen
Kunnan johtoryhmän jäsenet ja kaikki esimiehet edellytetään olemaan tavoitettavissa ympäri vuorokauden työnumerosta toistaiseksi.
_________________
Tiedottaminen
Virtain kaupungin johtoryhmä tiedottaa ohjeet Korona-epidemian aiheuttamista toimenpiteistä.
Koko henkilöstöä kehotetaan seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuja (thl.fi), Pirkanmaan sairaanhoitopiriin sivuja (pshp.fi) ja kansallisia ohjeistuksia sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta ja hyvää käsihygieniaa.
Kaupunginhallitus käsittelee koronavirustilannetta ja siihen varautumista maanantaina 16.3. kokouksessaan.
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