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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Pukkilan kunnan päivitetyt koronaohjeet  

15.2.2022 alkaen   

   

Koronarajoituksissa ja -ohjeissa Pukkilan kunta noudattaa Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän (Päijät-Sote) antamia ohjeita. Mahdolliset altistumisiin 

liittyvät velvoitteet ja rajoitustoimenpideohjeistukset saamme Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän toimijoilta. Viimeisimmät tiedot löytyvät täältä:  

https://paijat-sote.fi/koronavirus/  
  

Päivitämme kunnan ohjeita tarpeen mukaan. Seuraathan kunnan 

verkkosivuja tai Facebook-kanavaa mahdollisten muutosten varalta.  
   

Päijät-Soten harrastus- ja virkistystilojen sulkemiseen velvoittanut määräys 

on kumottu 2.2.2022 alkaen. Alueella on edelleen voimassa asiakas- ja 

yleisötiloja koskeva määräys. Päätös velvoittaa tilojen käytöstä vastaavat 

toimijat vähentämään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä esimerkiksi 

rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai 

tekemällä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Määräys 

tilojen käytöstä koskee myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa.  
  

Kokoontumisrajoitukset 15.2.2022 alkaen:  

Sisätiloissa kokoontuminen   
   

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärä rajoitetaan sisätiloissa 50 henkilöön. 

Koronapassilla ei voi välttyä tältä rajoitukselta. Seuraa jokaisen yksikön ja 

toiminnanjärjestäjän omia ohjeistuksia toimipaikoissa.  

  

• Hyvinvointikeskus Onnin uima-allas ja kuntosali avataan normaaliin toimintaan.   

• Paloaseman kuntosali avataan normaaliin toimintaan.   
• Kirkonkylän koulun kuntosali avataan normaaliin toimintaan, kuitenkin kuntosali 

suljettuna kouluaikana maanantaista perjantaihin klo 8-14.   
• Päiväkoti Vekaran liikuntasali avoinna normaalisti.  
• Aikuisten harrastusryhmien toiminta käynnistyy viikolla 6. Aikuisten ryhmillä 

tarkoitetaan 18-vuotta täyttäneitä osallistujia.    

• Liikuntaharrastuksissa noudatetaan hygieniaohjeita, turvavälejä ja maskisuositusta.  

Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.   
• Kirjasto on avoinna normaalisti. Suositamme maskin käyttöä ja asiointi vain terveenä.   

• Nuokku avoinna normaalisti. Nuokulla noudatetaan hygieniaohjeistusta, turvavälejä ja 

maskisuositusta.   
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• Senioripalvelut käynnistävät normaalin toiminnan viikosta 6 alkaen. Lisätietoja 

senioritoiminnanohjaajalta 040 770 7054. Toiminnassa noudatetaan 

terveysturvallisuusohjeita.  
• Kunnantalo on avoinna normaalisti aukioloaikojemme mukaisesti. Ensisijaisesti 

suosittelemme yhteydenotot puhelimitse p. 040 152 0460 tai sähköpostilla 

palvelupiste@pukkila.fi. Mahdolliset asiakaskäynnit sovitaan erikseen ja niissä 

noudatetaan hygieniaohjeita.  
• Hyvinvointikeskus Onnin kahvio on suljettu, mutta tiloissa voi käydä lukemassa lehtiä 

ja tiedotteita viikosta 6 alkaen. 

  

Ulkotilaisuudet   
   
• Ulkona kokoontumisten osallistujamäärää ei rajoiteta. Seuraa jokaisen yksikön ja 

toiminnanjärjestäjän omia ohjeistuksia toimipaikoissa.   
   
Maskien käyttö   
Asioidessa kunnan toimipisteissä tulee kaikkien yli 12-vuotiaiden käyttää maskia, ellei 

siihen ole fysiologista rajoitetta. Maskien käyttöä suositellaan myös 4. ja 5. luokkalaisille. 

Toimipisteitä ovat:  
   

• Hyvinvointikeskus Onni   

• kirjasto  

• Kirkonkylän koulu  

• kunnantalo  

• nuorisotila Nuokku   

• päiväkoti Vekara  

   
Seuraa myös ilmoittelua kunkin toimipisteen ovella, josta saat tarkennettuja ohjeita maskin 

ja käsidesin käytöstä. Suosittelemme vahvasti myös muita alueen toimijoita toimimaan 

maskisuosituksen mukaan. Kuntalaisille, joiden ei ole taloudellisista syistä johtuen 

mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kunnantalolla tiistaisin ja 

torstaisin klo 9-12. Kunta suosittaa kuntalaisille maskin aktiivista käyttöä kaikessa 

toiminnassa kodin ulkopuolella.   
  

  

Kunnan päätöksenteko ja työntekijät   
Kunnan päätöksenteko järjestetään aina tilannekohtaisella harkinnalla osallistujamäärä 

huomioiden etä- tai läsnäolokokouksella, hybridimallilla. Henkilöstömme käyttää maskia 

asiakastilanteissa sekä asioidessaan eri yksiköidemme välillä. Teemme etänä ne työtehtävät, 

jotka ovat mahdollisia näin tehdä. Tavoitat henkilökunnan varmimmin soittamalla, 

yhteystiedot kotisivuilta (Info/Yhteystiedot). Muistutamme myös kuntalaisia tavatessamme 

turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä otamme tämän huomioon omassa toiminnassamme. 

Järjestämme tilaisuuksia vain PHHYKY:n ja THL:n ohjeet huomioiden.   
   

Rajoitusten kesto ja muutokset   
Nämä rajoitukset ovat voimassa Pukkilan kunnan alueella 15.2.2022 alkaen, ellei 

pandemiatilanteessa tule sellaisia muutoksia, joilla joudutaan tiukentamaan nyt esitettyjä 

toimenpiteitä.  
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THL:n suositukset   

  

Viisi valttia koronan ehkäisyyn:   

  
1. Jos saat oireita, pysy kotona ja tee kotitesti (mieluummin useampaan kertaan) 

ja tutustu tarvittaessa Päijät-Soten alueellisiin ohjeisiin viralliseen testiin 

hakeutumisesta.   

2. Pidä 1 – 2 metrin turvaväli   

3. Pese kädet, yski hihaan   

4. Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä   

  

  

Korona-altistukset: Karanteeniin määräämisessä sekä altistumisaikojen laskemisessa on 

alueellisia ja asiakaskohtaisia muutoksia, jotka päivittyvät tiheästi. Seuraathan ohjeistusta  

Päijät-Soten sivuilta:  https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/   

  

  
  

    

   

PIDETÄÄN HUOLTA TOISISTAMME!   
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