Tiedote 8.1.2021

Koronaviruspandemian vaikutukset Liperin kunnan palveluihin 8.
tammikuuta alkaen
Pohjois-Karjala on edelleen koronaviruspandemian kiihtymisvaiheessa, johon se siirtyi
joulukuun alussa. Siun soten alueellinen tilannekuvatyöryhmä arvioi kokouksessaan 7.1.2021,
että voimassa olevia suositus- ja rajoitustoimia ei kannata purkaa.
Tilannekuvatyöryhmän seuraavat alueelliset suositukset ovat voimassa toistaiseksi:
• Itä-Suomen Aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Määräys on voimassa
22.1.2021 saakka (voimassa oleva päätös on tehty 22.12.2020)
• Suositellaan alueellisesti yksityistilaisuuksien rajaamista 20 henkilöön edellyttäen turvavälien
ja hygieniaohjeistuksien täyttymistä.
• Kasvomaskien käyttöä suositellaan työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa,
joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.
• Suositellaan aikuisten ryhmäliikunnan ja ryhmissä tapahtuvan harrastustoiminnan
välttämistä.
• Suositellaan korkeakoulujen väliaikaista etäopetusta jatkettavan huomioiden
välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.
• Etätyösuositus aina kun mahdollista.
• Suositellaan välttämään matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.
Suositusten pohjalta Liperin kunnassa ovat voimassa 8. tammikuuta 2021 alkaen seuraavat
linjaukset:
- Liperin kunnan kevään 2021 aikuisten liikuntaryhmien aloitus siirtyy toistaiseksi. Olemme
suoraan yhteydessä ryhmien osallistujiin. Myös syksyllä alkaneet kunnan aikuisten
liikuntaryhmät on toistaiseksi keskeytetty.
- Kaikki Joensuun seudun kansalaisopiston aikuisten kurssit siirtyvät toistaiseksi etäopetukseen
7. tammikuuta alkaen. Mikäli kurssi ei sisällön tai muun syyn vuoksi voi siirtyä etäopetukseen,
kurssi perutaan. Lasten ja nuorten kurssit kokoontuvat normaalisti pois lukien ryhmät, joissa
vanhempi on mukana.

Jos olet ilmoittautunut tammikuussa alkavalle kurssille, saat lisätietoa kurssisi jatkosta
tekstiviestitse. Kansalaisopiston päätös koskee siis myös Liperin kunnan alueella järjestettäviä
aikuisten kursseja.
- Liperin kunnan kuntosalit ja uimahalli Liprakka pidetään toistaiseksi auki. Kehotamme
kävijöitä huolehtimaan turvaväleistä ja huolellisesta käsienpesusta.
- Liperin kunnan nuorisotilat pysyvät toistaiseksi 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.
- Yhdistysten ja järjestöjen muut kuin aikuisten liikuntaryhmät voivat edelleen kokoontua
Liperin kunnan tiloissa, kunhan kokoontumisissa noudatetaan 20 hengen
kokoontumisrajoitusta ja osallistujat käyttävät mahdollisuuksien mukaan kasvomaskeja.
- Liperin kunnan järjestämät yleisötapahtumat on toistaiseksi peruttu.
- 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.
Liperin kunnan osalta linjaukset ovat pääosin samat kuin 4.12.2020 päätetyt tähän saakka
voimassa olleet.
Kunnan johtoryhmä seuraa tilannetta ja tiedottaa muutoksista palveluissa. Yllä kuvatuista
muutoksista on tiedotettu 8.1.2021 kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Henkilöstöä on lisäksi ohjeistettu erikseen.
Liperin osalta koronatilanne oli loppuvuoden rauhallinen ja edellinen positiivinen koronatulos
on kirjattu Liperiin loka-marraskuun vaihteessa. Naapurikuntien ja koko maakunnan
koronatilanteen huomioiden suositukset ja rajoitukset on kuitenkin perusteltua pitää
ennallaan.

