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Koronan leviämisvaiheen järjestelyt kunnassa
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronatilanne on muuttunut nopeasti vaikeammaksi.
Uusien tartuntojen määrä on kaksinkertaistunut kahdessa viikossa ja sairaalahoitoa tarvitsevien
potilaiden määrä on voimakkaassa kasvussa. Taustalla on myös koronaviruksen brittimuunnos,
joka leviää aiempaa muotoa selvästi helpommin. Alueellinen koronayhteistyöryhmä on eilen todennut alueen olevan epidemian leviämisvaiheessa.
Valtioneuvoston 25.2. julkaisemat toimet on otettu käyttöön Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. Tässä olevat suositukset ja rajoitukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 28.3.
asti.
Rajoitusten ja suositusten vaikutukset kunnan palveluihin
Asikkalan kunta mukautuu uusiin rajoitustoimenpiteisiin ja tiedottaa muutoksista kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Rajoitukset ovat voimassa heti ja kestävät tämänhetkisen arvion
mukaan 28.3.2021 saakka.
Epidemiatilanteen paranemiseksi jokaisen tulisi huomioida arjessaan epidemia-ajan käytännöt, ja
vähentää sosiaaliset lähikontaktit vain ihan lähimpiin, oman ruokakunnan piiriin sekä noudattaa hygienia- ja kasvomaskiohjeita. Koronatilanne on kesän myötä helpottumassa etenevien rokotusten
myötä.
Uuden rajauksen mukaan enimmäismäärä yksityis- ja yleisökokoontumisille samalla kertaa on 6
henkilöä. Yleinen kasvomaskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Kasvomaskia suositellaan
käytettäväksi joukkoliikenteen lisäksi kaikissa julkisissa tiloissa ja muissa sisätiloissa, joissa turvaväliä ei pystytä noudattamaan. Kasvomaskeja jaetaan vähävaraisille asukkaille Asikkalan terveysasemalla tiistaisin ja torstaisin klo 14-16.
Asikkalan kunnan henkilökunta jatkaa etätöissä siltä osin kuin työtehtävät sen mahdollistavat. Vain
akuutit tapaamiset hoidetaan sovitusti. Kunnan henkilökunta käyttää maskeja ja pitää turvallista etäisyyttä työtehtävissä sekä välttää tarpeetonta liikkumista eri yksiköiden välillä. Kunnan asiakastoimipisteet kunnanvirastolla ja teknisellä toimistolla toimivat ainoastaan ajanvarauksella. Kunnalle osoitetun postin voi toimittaa kunnanviraston ja teknisen toimiston postilaatikoihin. Postilaatikoiden sisältö tyhjennetään päivittäin.
Yhtymän alueella yläkoulut ja toiseen asteen opetus siirtyvät etäopetukseen 8.–28.3. Välttämätön
lähiopetus voidaan toteuttaa. Asikkalan alakoulut ja yläkoulun pienryhmät, nk. tupaluokat jatkavat
lähiopetuksessa. Maskisuositus on voimassa kuudesluokkalaisista alkaen. Koulujen maskisuositus
koskee koko henkilökuntaa. Kunta tarjoaa maskit kouluille.
Kuljetuspalvelun tarjoajat velvoitetaan rajoittamaan matkustajamäärää enintään puoleen liikennevälineen suurimmasta matkustajamäärästä. Päätös koskee vain liikennevälineitä, joita käytetään yli
10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen. Yhtymä pyytää Traficomia tekemään tähän liittyvän
päätöksen mahdollisimman pian. Asikkalassa koulukuljetukset järjestetään uudet rajoitukset huomioiden. Yläkoululaisten ja lukiolaisten kuljetustarpeen pääsääntöinen poistuminen määräaikana
luo väljyyttä kuljetuksiin.
Kunnan julkisten tilojen käyttö on keskeytetty 28.3. saakka. Tämä koskee myös liikuntahallia ja liikuntahallin kuntosalia. Aikuisille suunnattu ryhmätoiminta ja kansalaisopiston ryhmätoiminta on

keskeytetty. Lasten ja nuorten iltapäivään suunnattu kunnan organisoima harrastuskerhotoiminta
keskeytetään yläkoululaisten oppilaiden kohdalla, alakoulujen harrastuskerhot jatkuvat turvallisuusetäisyydet huomioiden. Alakoulujen iltapäivätoiminta jatkuu normaalisti. Avoin varhaiskasvatus toimii
annetut turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi 28.3. saakka. Tätä nuorempien lasten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja
hygieniakäytännöt huomioiden.
Kirjasto ja omatoimikirjasto on toistaiseksi avoinna normaalisti. Ylimääräistä oleskelua kirjastossa on
vältettävä ja asiointi rajoitettava 15 minuuttiin.
Nuokkutoiminta jatkuu seuraavin poikkeuksin: alakoululaisten Nuokku 3-4-luokkalaisille tiistaisin klo
12-16 ja 5-6-luokkalaisille perjantaisin klo 12-15. Yläkoulun Nuokku toimii maanantaisin klo 12-17,
keskiviikkoisin klo 14-19 ja perjantaisin klo 15-20. Nuorten työpajatoiminta jatkuu normaalisti.
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