RANUAN KUNTA

Ranuan kunnan poikkeusolojen johtoryhmä tiedottaa
koronavirustilanteen johdosta seuraavaa:
Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan
poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Eduskunta käsittelee lait viikolla 12.

Ranuan kunnassa palvelut toimivat 18.3.2020 alkaen seuraavasti:
Sivistystoimi:
 Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja esiopetus pidetään toiminnassa. Valtioneuvosto suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Hoitopaikka on varattu niille lapsille, joiden huoltajat ovat ilmoittaneet tarvitsevansa hoitoa.
Yhteyshenkilönä toimii varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 0400 188 524.
 Koulut ovat suljettuna 18.3. - 13.4.2020, mutta 1. - 3. luokkien opetus jatkuu lähiopetuksena niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden
lähiopetus järjestetään niille oppilaille, jotka sitä tarvitsevat.
 Lähiopetusta järjestetään Kirkonkylän koululla. Muutoin peruskoulut ja lukio ovat
siirtyneet etäopetukseen 13.4.2020 saakka. Pääasiallisena viestintäkanavana käytetään Wilmaa. Opettajat ohjeistavat oppilaita ja opiskelijoita päivittäin Wilman kautta aamupäivisin klo 8.00 - 10.00 välisenä aikana. Opettajat ovat tavoitettavissa
Wilman kautta koulupäivien ajan. Rehtorit/koulunjohtaja ja opinto-ohjaaja ovat tavoitettavissa puhelimitse, Wilman kautta ja sähköpostitse. Koulut ovat tiedottaneet toimintatavoista yksityiskohtaisemmin Wilman välityksellä.
 Ylioppilaskirjoitukset pidetään Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaisesti viikon 12 aikana. Lukion koeviikko ja uusintakokeet siirtyvät pidettäviksi myöhempinä
ajankohtina. Keväällä valmistuville abiturienteille varataan mahdollisuus opintojen
loppuun suorittamiseen huhtikuun loppuun mennessä.
 Koulujen ovet pidetään suljettuina ja kaikki iltakäyttö perutaan, kunnes toiminta palaa normaaliksi.
 Kirjasto, kirjastoauto ja Monkkari 2.0 pysyvät kokonaan suljettuina 18.3. 13.4.2020. Myös nuorten työpajan toiminta ja kansalaisopiston lähiopetus keskeytetään edellä mainituksi ajaksi. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat tarvittaessa saatavilla etäyhteyksien avulla. Verkkonuorisotyö toimii Discordissa ma-pe klo 16 – 18.
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Keskustie 34
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Sähköposti:
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Terveyskeskus:
 Lievissä flunssaoireissa ei suositella yhteydenottoa terveyskeskukseen. Jos toimintakyky käy heikoksi kuumeen ja hengenahdistuksen vuoksi, on soitto paikallaan.
 Koronavirusepidemiaa koskevissa asioissa ensisijaisesti yhteys virka-aikana terveyskeskuksen neuvovaan sairaanhoitajaan puh. 040 867 0259. Vain hätätilanteissa soitto hätänumeroon 112.
 Koronavirusnäytteitä otetaan sairaanhoitopiirin 16.3.2020 annetun ohjeen mukaan
vain vakavasti sairaista potilaista ja altistusriskin arvion perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä. Ohjeistusta päivitetään valtakunnallisesti tilanteen kehityksen mukaan.
 Työntekijän sairastuessa ei työstä tarvitse olla poissa lievien flunssaoireiden vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät on ohjeistettu erikseen tarvittavista varotoimista flunssaoireiden johdosta. Jos infektio aiheuttaa työntekijän oman arvion
mukaan työkyvyttömyyttä, on syytä olla yhteyksissä puhelimella terveyskeskukseen.
Sosiaalitoimi:
 Sosiaalitoimiston asiakaspalvelu on suljettu, mutta puhelinpalvelu toimii ma-pe klo
9-11 ja 12-15. Sosiaalitoimistolle toimitettavat kirjeet tai hakemukset voi jättää ulkopostilaatikkoon.
 Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika laajenee ma – pe klo 9-11 ja 12-15.
 Sosiaalipäivystys palvelee normaalisti puh. 040 6353 901.
 Niittyvillan ja Justeerin toimipisteet ovat suljettu sekä Päivikin päivätoiminta.
 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun piiriin kuuluvat asiakkaat ja
heidän avustajansa voivat ongelmatilanteissa olla yhteydessä sosiaalityöntekijöihin
tai kotipalveluun.
 Vierailut Palvelukoti Marjukassa on kielletty.
Ikäihmisten palvelut:
 Palvelujen piirissä olevien hoiva- ja tukipalvelut jatkuvat normaalisti.
 Kiireellisten uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit ja palvelujen aloitukset
tehdään normaalisti.
 Veteraanien palvelut jatkuvat normaalisti ryhmäpalveluita lukuun ottamatta.
 Kotiin kuljetettava ateriapalvelu jatkuu normaalisti.

 Vierailut Rantakodin palvelukodissa ja Seniorikodilla on kielletty.
 Valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään
kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Vierailuja vanhustentaloille toivotaan vältettävän.
 Yksityisten palveluntuottajien koteihin tehtävä työskentely jatkuu normaalisti.
Ranuan kunta lisää poikkeusoloihin varautumista vapaaehtoistyön koordinoinnilla
ja yli 70-vuotiaiden välttämättömien arjen toimintojen turvaamisella:
 Ranuan kunta selvittää asiasta kiinnostuneiden kuntalaisten mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistyöhön poikkeusolojen aikana.
 Lisäksi yli 70-vuotiaiden sekä heidän omaistensa ja muiden läheisten on mahdollisuus ilmoittaa tuen tarpeessa olevasta henkilöstä, jotta arjen välttämättömät asioiden hoitamiset voidaan turvata.
 Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ja tuen tarpeessa olevat voivat ottaa yhteyttä Jenna Pirttijärveen, puh 040 587 0487.
 Toiminnan mahdollisesta käynnistämisestä tiedotetaan myöhemmin.
Tekninen toimi:
 Jäähallin ja ulkojäiden huolto on lopetettu. Hiihtolatuja ylläpidetään vielä toistaiseksi, mutta hiihtäjiä kehotetaan harrastamaan hiihtoa yksikseen välttäen suuria joukkoja.
 Torialueilla yms. kielletään yli 10 hengen kokoontumiset.
 Tekninen toimisto on suljettu, mutta asiakkaita palvellaan sähköpostitse ja puhelimitse. Rakennusluvat ja muut hakemukset jätetään kirjallisesti osoitteeseen Keskustie 34 tai kunnanviraston edessä olevaan postilaatikkoon.
Yleishallinto ja elinkeinopalvelut:
 Kunnanviraston (Keskustie 34) ja Business Ranuan (Keskustie 30) ovet pidetään
suljettuna ja henkilöstö siirtyy etätyöhön. Henkilökunta palvelee sähköpostitse ja
puhelimitse.
 Kirjepostin voi lähettää postitse tai jättää kunnanviraston oven edessä olevaan postilaatikkoon, mikä tyhjennetään päivittäin.
 Kunnanhallitus kokoontuu 23.3.2020 klo 16. Hallitus käsittelee koronavirukseen varautumisen tilannekuvan sekä keskustelee valmiuslakien vaikutuksista kunnan pe-

ruspalveluihin, kunnan ja kuntakonsernin toimintaan ja talouteen sekä kuntalaisiin,
yrityksiin ja paikallistalouteen.
 Toimielinten kokoontumisia järjestetään tarvittaessa. Kokouksissa hyödynnetään
etäyhteyksiä.
 Kunnan toiminnan mahdollisista muutoksista tiedotetaan säännöllisesti.
Ranuan Infra Oy ja Ranuan Vuokra-asunnot Oy:
 Ranuan Infra Oy:n ovet pidetään suljettuna ja hallinnon henkilöstö on siirtynyt etätyöhön. Henkilökunta palvelee sähköpostitse ja puhelimitse.
Pelastuslaitos:
 Paloasema on suljettu.
 Kiireelliset hätätapaukset 112
 Muut pelastustoimeen liittyvät asiat:
o palopäällikkö, puh. 040 561 9867
o päivystävä ryhmäjohtaja, puh. 040 755 6459
Poikkeusolojen johtoryhmä toteaa, että häiriö- ja poikkeusoloissa toiminta pohjautuu väestövastuuseen, ihmisen vastuuseen itsestään, lähimmäisestään ja naapuristaan sekä viranomaisten vastuuseen alueen asukkaista.
Lisätietoja:
- hallituksen 16.3.2020 linjaamat toimenpiteet: https://valtioneuvosto.fi/tietoakoronaviruksesta/hallituksen-linjaukset
- THL:n tiedotteet: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
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