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Tilannetietoa Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen koronatilanteesta 15.1.2021
Edellisen 11.1.2021 annetun tiedotteen jälkeen Järvi-Pohjanmaan alueella ei ole todettu yhtään uutta koronatartuntaa. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on todettu koko epidemian aikana 128 positiivista koronatartuntaa. Edellinen positiivinen koronatartunta on
alueellamme todettu 25.12.2020.
8.-14.1. koronanäytteitä otettiin alueellamme 90 kappaletta. Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä muistuttaa alueen asukkaita hakeutumaan koronatestiin, mikäli saa flunssan oireita.
Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä yhteistyössä Alajärven kaupungin sekä Vimpelin ja
Lappajärven kuntien kanssa avaavat alueen toimintoja seuraavalla tavalla:
Alajärvi
•
•
•
•
•
•
•

kunnantalo (ovet kiinni, tilat varattavissa max 10 henkilölle)
nuorisotilat (tullaan avaamaan ryhmittäin)
kirjasto: kirjasto avataan ilman henkilökohtaista palvelua
palloiluhalli: avattu 12.1., samaa aikaa voi harjoitella useampi ryhmä
monitoimihalli: avataan 18.1., lohkoissa voi olla omat ryhmät ja omat pukukopit
musiikkiopisto: siirrytään lähiopetukseen
uimahalli: ollut koululaisten käytössä, avataan yleisölle viikolla 3 (saunatilat pidetään kiinni)
Lappajärvi

•
•
•
•
•
•
•
•

kunnantalo (ovet kiinni)
nuorisotilat (avataan 20.1., yksi ikäryhmä kerrallaan)
liikuntasali (avattu 12.1.)
Kivitipun avantouinti (avataan 17.1.)
musiikkiopisto aloitti toimintansa ma 11.1. (oppilailla maskisuositus)
kansalaisopisto aloittaa 18.1.
kirjasto: yleisöpäätteet otetaan käyttöön 18.1.
Kuntosali- ja kuntosalinyhteydessä oleva yleisliikuntatila (ei ollut käytössä ryhmäliikkujille) avataan ryhmäliikkujille 18.1.
Vimpeli

•
•
•
•
•
•

kunnantalo (ovet kiinni)
nuorisotilat (avataan 22.1., yksi ikäryhmä kerrallaan)
liikuntahalli: avattu 12.1.
kuntosali: avataan 18.1., kulku päätyoven kautta, max 10 henkilöä
Vieresniemen sauna: 1 ryhmä kerrallaan/päivä, max 5 henkilöä
kirjasto: kirjasto avataan ilman henkilökohtaista palvelua
Kunnat tarkentavat omien tilojen käyttöä omissa tiedotuskanavissaan. Järvi-Pohjanmaan
pandemiajohtoryhmä ja kunnat antavat tilojen käyttäjille seuraavat ohjeet:
• ryhmäkokoja suositellaan pidettävän mahdollisimman alhaisena. Jos ryhmäkoko kasvaa 15-20 henkilöön, suositellaan ryhmä jaettavaksi useampaan osaan.
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•
•
•

mahdollisuuksien mukaan turvavälit otetaan huomioon, varsinkin vuorojen vaihtojen
yhteydessä
huolehditaan hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu tai käsidesin käyttö ennen harjoituksia)
ohjaajat/valmentajat käyttäisivät kasvomaskia

Pandemiajohtoryhmä seuraa tilannetta koko ajan, ja tarvittaessa tekee uusia linjauksia em.
toimintoihin liittyen. Pandemiajohtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina
22.1.2021, jolloin myös alueen tilanteesta ja suosituksien/rajoituksien jatkosta tiedotetaan
seuraavan kerran.
Järvi – Pohjanmaan pandemiajohtoryhmän suositukset ja rajoitukset 18.1.2021 alkaen,
voimassa toistaiseksi
•
•

•
•
•

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen sekä Lehtimäen, Lappajärven ja Vimpelin terveysasemien ovet ovat suljettuina, jolloin asiointi tapahtuu ajanvarauksella.
Järvi-Pohjanmaan tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköissä sekä intervalliosastolla on mahdollista vierailla henkilökunnan ohjeistuksien mukaisesti. Joissain
palveluasumisen yksiköissä voidaan järjestää oma tila tapaamiselle, omaisten on oltava
yhteydessä yksikköön etukäteen. Vierailijoiden tulee muistaa vahva suojautuminen ja
turvavälit, sekä vieraillessa ei saa olla flunssan oireita.
Ikäihmisten päivätoiminta käynnistetään 18.1. alkavalla viikolla. Päivätoiminnassa otetaan huomioon kasvomaskien käyttö, käsihygienia ja turvavälit.
Akuuttiosastolla vierailusta sovitaan puhelimitse etukäteen (06 – 2412 7777 tai 06 –
2412 7771).
Toimintakeskuksien ja työpajojen toiminta voi palata kohti normaalia toimintaa, maksimissaan 10 henkilön ryhmissä.

Sivistystoimi ja vapaa-aika
Varhaiskasvatus
Kaikki Alajärven ja Vimpelin varhaiskasvatuksen yksiköt ovat avoinna. Avoimen varhaiskasvatuksen Lapsiparkki-toiminta alkaa 18.1.2021.
Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan varhaiskasvatuksessa palataan normaaleihin laskutuskäytäntöihin 18.1.2021 alkaen.
Esi- ja perusopetus
Kaikki Alajärven ja Vimpelin sekä Lappajärven esi- ja perusopetuksen yksiköt ovat lähiopetuksessa.
Lukio-opetus
Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin lukio-opetus tapahtuu lähiopetuksena
Kirjastot
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Alajärven, Vimpelin sekä Lappajärven ovat avoinna 18.1.2021 alkaen.
Taiteen perusopetus
Alajärven musiikkiopisto ja kansalaisopiston kuvataidekoulu Eero siirtyvät lähiopetukseen
18.1.2021. Vimpelissä Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto siirtyy lähiopetukseen 18.1.2021.
Kansalaisopisto
Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston siirtyy lähiopetukseen 18.1.2021.
Vapaa-aikatoimi
Kunnat tiedottavat tarkemmin omilla kanavillaan.
Museo
Nelimarkkamuseo avataan 18.1.2021.
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