
Näin toimimme koronaviruksen 

ehkäisemiseksi 

Käännymme nyt suoraan sinun puoleesi, joka asut, toimit tai 
oleskelet Östhammarin kunnassa kertoaksemme, miten 
toimimme koronaviruksen (covid-19) ehkäisemiseksi. 

Tilanne on vakava ja sillä on seurauksia pitkälle tulevaisuuteen. Kunta on 
valmiustilassa ja tarkistamme jatkuvasti, miten voimme parantaa valmiutta 
tarvittaessa. Seuraamme kehitystä tunti tunnilta toimien yhteistyössä 
muiden viranomaisten kanssa Kansanterveysviraston viruksesta antamien 
ohjeiden mukaan. 

Toimenpiteemme 

Kunnassa on jo ryhdytty toimiin, joilla on vaikutusta monen ihmisen 
elämään, ja meidän on varauduttava siihen, että lisää päätöksiä tällaisista 
toimista tehdään jatkossa. Kunnan eri toiminnat ovat erittäin tärkeitä 
yhteiskuntamme toimivuudelle, siksi pyrimme ylläpitämään niitä 
viranomaisten ja hallituksen suositusten mukaisesti. 

Östhammarin kunta on toteuttanut useita toimenpiteitä siitä lähtien, 
kun raportteja koronaviruksesta alkoi ilmaantua: 
  

• Olemme varmistaneet tiedotuskanaviemme toimivuuden sekä 
sisäisesti että kunnan kotisivulla.  

• Olemme ottaneet käyttöön etäopetuksen lukioissa ja 
aikuiskoulutuksessa. 

• Olemme ottaneet käyttöön vierailukiellon kunnan vanhusten 
asuntoloissa, lähihoito- ja lyhytaikaishoitoyksiköissä. 

• Olemme sulkeneet avoimen esikoulun toistaiseksi. 

• Olemme päättäneet siirtää kaikki kunnan järjestämät suuremmat 
tilaisuudet myöhempään ajankohtaan. 

• Olemme päättäneet tukea kunnan yrittäjiä eri toimenpitein, muun 
muassa tarjoamalla mahdollisuuden vuokran ja lupien maksamisen 
lykkäykseen. 

• Laadimme jatkuvasti suunnitelmia muuttuvan tilanteen varalle 
viranomaisten ja omien arvioidemme pohjalta. 
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Näin rajoitamme tartunnan leviämistä 

Nyt on entistä tärkeämpää osoittaa, että pidämme huolta toisistamme 
noudattamalla tartunnan leviämisen rajoittamisohjeita. Vanhuksia ja 
riskiryhmään kuuluvia tulee varjella erityisesti. Toimiessamme näin 
sairaanhoitoresurssit riittävät paremmin sairastuneille. Pysyttelemme 
kotona, kun meillä on vilustumisen oireita. Pesemme kädet usein ja 
huolellisesti sekä vältämme vanhustemme luona vierailuja. Jos olet yli 70-
vuotias tai kuulut riskiryhmään, suosittelemme sinua pysyttelemään kotona 
ja pyytämään apua omaisilta ja ystäviltä. 

Kiitämme teitä vanhuksia, sairaita ja lapsia hoitavat 

Haluamme tässä yhteydessä kiittää erityisesti sairaanhoidossa, hoiva-alalla 
ja kotipalvelussa työskenteleviä. Teemme kaikkemme auttaaksemme ja 
tukeaksemme teitä työssänne. 

Tukeaksemme hoito- ja hoiva-alalla työskenteleviä haemme henkilöitä, joilla 
on kokemusta hoitotyöstä tai omaisen hoivasta. Kunnan kotisivulla on tietoa 
tehtävästä ja sen kautta voit lähettää hakemuksesi. Lue lisää - Haemme 
sinua, joka haluat kantaa kortesi kekoon! 

Me kaikki voimme olla avuksi 

Sinäkin voit kunnan asukkaana olla suureksi avuksi monelle. Näemme 
iloksemme, kuinka ihmiset jo kiinnittävät lappuja portaikkojen 
ilmoitustauluille ja perustavat facebook-ryhmiä, joissa ihmiset tarjoutuvat 
auttamaan apua tarvitsevia ruokaostoksissa. 

  

Nyt on myös tärkeää tukea paikallista elinkeinotoimintaa. Voit esimerkiksi 
ostaa lahjakortteja, jotka voit käyttää myöhemmin tai antaa lahjoina toisille. 
Jos et halua mennä ravintolaan syömään, voit sen sijaan ostaa ruokaa 
kotiin vietäväksi. 

Kiitämme kaikkia teitä, jotka omalta osaltanne autatte kuntaa selviytymään 
tästä koettelemuksesta mahdollisimman hyvin. 
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