Tiedote 19.11.2020
Soinissa on siirrytty pandemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen
Soini-Alajärvi-Lehtimäki alueella on siirrytty pandemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Soinissa on
todettu 8 positiivista koronatartuntaa ja em. alueella on todettu yhteensä 26 tapausta kuluneen viikon
aikana.
Tartuntalähteet ovat hyvin tiedossa. Uudet tartunnat liittyvät aiempaan tunnettuun tartuntaketjuun.
Tartunnan saaneet ja altistuneet on asetettu karanteeniin. Altistuneiden jäljitys työ on kesken, mutta
etenee nopeasti.
Tilanteen vaativista toimenpiteistä on keskusteltu Etelä-Pohjanmaan alueellisen koronanyrkin ja
Kuusiolinnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa.
19.11. pidetyssä kokouksessa kunnan johtoryhmä on Etelä-Pohjanmaan alueellisen koronanyrkin ja
Kuusiolinnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin suosituksesta päättänyt seuraavista
rajoitustoimista liittyen Soinin kunnan toimintaan, rajoitustoimet ovat voimassa 6.12. asti:
•
•
•
•
•
•
•

Vahva suositus, ettei yli 20 hengen kokoontumisia järjestetä sisä- eikä ulkotiloissa
Joukkueurheiluun ja joukkueurheilun kilpailutoimintaan annetaan vahva suositus toiminnan
tauottamisesta
Koululuokat 7-9 siirtyvät etäopetukseen 20.11. alkaen (erityisentuen oppilaat jatkavat
lähiopetuksessa)
Perusopetuksen henkilökunnalle annetaan suositus käyttää kasvomaskeja
Nuopparin tilat suljetaan 20.11 alkaen
Yhtenäiskoulun liikuntasali, kuntosali ja uima-allas suljetaan 20.11 alkaen
Asioidessa kunnantalolla tai kirjastossa, tulee käyttää kasvomaskia ja huolehtia
turvaetäisyyksistä ja hyvästä käsihygieniasta
Lisäksi on syytä huomioida Alajärven päätökset musiikkiopiston ja kansalaisopiston
toiminnasta:
o Alajärven, Lehtimäen ja Soinin kansalaisopiston kurssit keskeytetään, mukaan lukien
taiteen perusopetus
o Musiikkiopiston Alajärven ja Soinin opetus keskeytetään

Kuussote ja Kuusiolinna Oy tiedottavat sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta Soinia koskevista
toimenpiteistä.
On ensiarvoisen tärkeää, että kuntalaiset huolehtivat hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä
turvaväleistä.
Etelä-Pohjanmaalla on voimassa kiihtymisvaiheen kasvomaskisuositus. Kasvomaskien käyttöä tulee
tehostaa merkittävästi kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Flunssaisena ei pidä liikkua missään.
Kasvomaskeja suositellaan käytettävän seuraavissa tilanteissa:
•
•

Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
Koronavirustestiin
hakeutuvat
henkilöt
matkalla
näytteenottoon
testituloksevalmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

ja

ennen

•
•
•

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä
karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
Toisen asteen oppilaitoksissa
Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Julkisia
sisätiloja ovat esim. kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat
sisätilat, uimahallit, maauimalat, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat), kirkot ja
muut uskonnollisten yhteisöjen tilat, konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen
käytettävät tilat, liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat, teatterit,
elokuvateatterit, museot ja galleriat, huvi-ja teema-puistot, festivaalit, markkinat, kongressi-ja
messukeskukset sekä muut tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat.
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