Tiedote 4.6.2021

Liperin kunnan ohjeet ja suositukset 4. kesäkuuta 2021 alkaen
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 2.6.2021 (ISAVI/4557/2021) päätöksen, jonka
mukaan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla ei
ole enää voimassa kokoontumisrajoituksia. Päätös tuli voimaan 2. kesäkuuta 2021 klo 17.
Koronavirusepidemia on ollut rauhallinen ja pysynyt perustasolla näiden sairaanhoitopiirien
alueella.
Liperin kunnassa linjataan edelleen seuraavaa:
-

-

-

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen (ISAVI/4557/2021) nojalla
kokoontumisrajoitukset poistuvat 4.6.2021 alkaen Liperissä.
Liperin kunnan aikuisten sisäliikuntaryhmien keskeytys jatkuu. Ryhmien mahdollista
avaamista harkitaan uudelleen ennen syyskauden 2021 alkua.
Liperin kunnan kuntosalit ja uimahalli Liprakka pidetään edelleen auki. Kehotamme
kävijöitä huolehtimaan turvaväleistä ja huolellisesta käsienpesusta.
Peli- ja ottelutapahtumissa turnauksen järjestäjän tulee olla liperiläinen joukkue tai
seura. Mikäli näin ei ole, on asiasta sovittava erikseen Liperin kunnan edustajan
kanssa. Turnauksen järjestäjän tulee varmistaa, että vieraspaikkakuntalaisten
joukkueet tulevat perustason alueelta.
Lasten ja nuorten (alle 18 v.) harrastus- ja harjoitustoimintaa jatkuu normaalisti sisällä
ja ulkona. Harjoitustilassa tai ulkoharjoitus-alueella ei sallita ulkopuolisia henkilöitä.
Liperin kunnan nuorisotilat pysyvät auki. Koronapandemian aikana Liperin kunta kerää
nimi- ja puhelinyhteystiedot nuorisotilojen käyttäjistä. Tietojen keräämisellä halutaan
turvata mahdollisessa koronatartuntatapauksessa nuorisotiloissa tartunnalle
altistuneiden henkilöiden tavoitettavuus. Nuorisotilojen käyttäjien tiedot kerätään
henkilön suostumuksella. Tietoja käytetään vain tartuntaketjujen jäljittämiseen, ei
esimerkiksi markkinointiin.
Liperin kunta suosittelee Siun soten ohjeen mukaisesti vahvasti kasvomaskien käyttöä
työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida
aina välttää.
Toivomme kunnan asioissa asiointia ensisijaisesti puhelimen, sähköpostin tai muun
sähköisen kanavan kautta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Liperin kunnan alueella järjestettävissä
yleisötilaisuuksissa järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten tartuntatautilain velvoittamat
hygieniakäytännöt tilaisuudessa on toteutettu. Tällaisia käytäntöjä ovat mm. mahdollisuus
käsien puhdistamiseen, riittävien etäisyyksien ylläpito ja tilojen puhdistaminen.
Kunnan johtoryhmä seuraa tilannetta ja tiedottaa muutoksista palveluissa. Yllä kuvatuista
muutoksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Henkilöstöä on lisäksi
ohjeistettu erikseen.

Liperin osalta koronatilanne on säilynyt rauhallisena.
Hallintosäännön 13 § mukaan kunnanjohtaja tai hänen sijaisensa päättää tarvittavista
kiireellisistä toimenpiteistä normaaliajan erityistilanteissa, mikäli kunnan toiminnan
turvaaminen sitä edellyttää.

