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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Pukkilan kunnan koronatilanne tiedote  

1.3.2022 alkaen   

   

AVI:n rajoituspäätöksiä ei ole enää voimassa, mutta kuntalaisten 
terveysturvallinen toiminta nyt oleellisessa asemassa epidemian 
hiipumisessa. 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 
https://paijat-sote.fi/koronavirus/.  
 

  Pukkilan kunnan yleistilanne osana alueellista tilannetta 
  Koronaepidemian aiheuttama sairaalahoidon tarve on kääntynyt laskuun Päijät-Soten alueella. 

Korona sairastetaan pääosin lievänä kotona oireenmukaisesti. Tartunnanjäljityksessä 
keskitytään enää pääasiassa sote-yksiköihin liittyviin tartuntaketjuihin ja sote-alan 

työntekijöiden perheenjäseniin, jotta palvelut voidaan turvata. Päijät-Soten alueella on 

luovuttu eristys- ja karanteenipäätöksistä, väestölle on sen sijaan annettu 
seuraavat omatoimiohjeet. Omikron on muuttanut epidemian luonnetta. Koululla on vielä 

hiljattain ilmennyt tartuntoja niin lasten kuin aikuistenkin keskuudessa. Toivotaan, että tilanne 
on pian jo rauhoittumaan päin.  

Aluehallintoviraston määräyksiä ei ole enää voimassa 1.3.2022 alkaen. Ihmisten 
kokoontumista ja auki pidettäviä tiloja koskevat määräykset ovat päättyneet 

28.2.2022. 

Yleisötilaisuuksilla ei ole henkilömäärärajaa 1.3. lähtien. Yksityistilaisuuksissa ei ole 

henkilömääräsuosituksia 1.3. lähtien. Kaikkia tiloja ja toimintaa koskee silti korostunut 

terveysturvallisuus, joka pitkälti ratkaisee pandemian hiipumisen ja paluun täysin 

normaaliin. Julkisissa sisätiloissa on voimassa laaja maskisuositus. Lisäksi 

kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille ulkonakin pitkäkestoisissa 

ruuhkatilanteissa. Maskien käyttöä suositellaan myös 4.-6. luokkalaisille. Käsi- ja 

yskimishygieniaan tulee edelleen kiinnittää huomiota ja tiloissa tulee olla mahdollisuus käsien 

desinfiointiin tai pesuun. Tilojen hallinnoijan ja niissä toimintaa järjestäjän tulee varmistaa 

käyttäjien turvallisuus esimerkiksi rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden 

osallistumista tai tekemällä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Ulkona 

kokoontumisten osallistujamäärää ei rajoiteta.  

 

Ohjeita kuntalaisille  
Lieväoireinen korona sairastetaan pääsääntöisesti kotona, mutta jos oireet huolestuttavat, 

soita Päivystysavun numeroon 116117. Ethän hakeudu terveysasemalle ennen soittamista. 

Päivystysavun numero palvelee ympäri vuorokauden, kaikkina päivinä. Voit myös tehdä 

koronaoirearvion omaolo.fi -palvelussa. Huolehdi kaikessa toiminnassasi THL:n yleisohjeiden 

noudattamisesta. Hakeudu tarvittaessa koronatestiin. 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/   

 

Rokotukset 

https://paijat-sote.fi/koronavirus/
https://paijat-sote.fi/koronavirus/
https://paijat-sote.fi/koronavirus/
https://paijat-sote.fi/koronavirus/
https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronaohjeita-ja-lisatietoja/
https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus
https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/
https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/
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Yhteiskunta avautuu sillä todennetulla tiedolla, että laajasti jo otetut ja edelleen jaossa olevat 

rokotukset ovat tehokkain tapa ehkäistä pandemiaa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (P-
HHYKY) vastaa pukkilalaisten rokottamisesta. Tietosivu koronarokotuksista, rokotuspisteiden 

aukioloajat ja ajanvaraukset TÄSTÄ linkistä. Rokotustilanteen alueittain ja paikkakunnittain 

voit tarkastaa TÄSTÄ linkistä. Pääsääntöinen rokotuspaikka pukkilalaisille on Orimattilan sote-  
keskuksella   (Terveystie 1, Orimattila, sähköinen ajanvaraus: paijat-sote.fi, ajanvaraus    

puhelimitse: 03 819 4260, ma–pe klo 8–15). 
 

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). Järjestämme tilaisuuksia vain PHHYKY:n ja THL:n 

ohjeet huomioiden.   

 

Yleistä kunnan palveluista koronavirustilanteessa 

Kunta toimii mahdollisimman normaalisti. Koronatilannetta käsitellään joka toinen viikko 

johtoryhmässä muiden operatiivisten asioiden ohessa. Pääsääntöinen 

koronapäivystysvelvollisuus on kunnanjohtajalla, ellei esimerkiksi lomakausittain toisin 

päätetä. Kunta noudattaa aina kulloinkin voimassa olevaa etätyösuositusta. Huomioithan 

kuntalaisena, että tällä voi olla vaikutusta viranhaltijoiden/työntekijöiden paikallaoloon, mutta 

sen ei pitäisi vaikuttaa näiden tavoitettavuuteen. Myös Pukkilassa noudatetaan laajaa 

maskisuositusta kuitenkin siten, että kunnallisissa palveluissa maskinkäyttöön on velvollisuus. 

Näin menetellen työnantaja suojaa henkilöstöään työturvallisuuslain mukaisesti. Lisäksi 

kasvomaskin käyttöä suositellaan ulkonakin pitkäkestoisissa ruuhkatilanteissa. Vähävaraisten 

kasvomaskien jako tapahtuu kunnantalolla (os. Hallitustie 2) aukioloaikoina. 

Ellei aluehallintoviraston rajoituksia tätä koskien ole voimassa, kunta sallii hallinnassaan 

olevien yleisten tilojen varaamisen ulkopuolisille, mutta tilaisuuden järjestäjä on velvollinen 

huolehtimaan terveysturvallisuuden aidosta toteutumisesta käyttämissään tiloissa, mm. 

osallistujien maskin käytöstä ja käsihygieniasta. Tilaisuuksissa voidaan järjestäjän luvalla 

järjestää tarjoilua, kunhan turvallisuudesta huolehditaan (maskien poisoton aikanakin yms). 

 

Toimintamme ovat käynnistyneet: 

• Hyvinvointikeskus Onnin uima-allas ja kuntosali normaali toiminnassa.   

• Paloaseman kuntosali normaali toiminnassa.   

• Kirkonkylän koulun kuntosali normaali toiminnassa, kuitenkin kuntosali suljettuna kouluaikana 

maanantaista perjantaihin klo 8-14.   

• Päiväkoti Vekaran liikuntasali avoinna normaalisti.  

• Aikuisten harrastusryhmien toiminta käynnistynyt. Aikuisten ryhmillä tarkoitetaan 18-vuotta 

täyttäneitä osallistujia.    

• Kirjasto on avoinna normaalisti.  

• Nuokku avoinna normaalisti.  

• Senioripalveluiden normaali toiminta alkanut.  

• Kunnantalo on avoinna normaalisti aukioloaikojemme (avoinna ma-to klo 9-14, pe suljettu) 

mukaisesti.  

• Hyvinvointikeskus Onnin kahvio on suljettu, mutta tiloissa voi käydä lukemassa lehtiä ja 

tiedotteita. 

 

 

https://paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista/
https://www.thl.fi/episeuranta/rokotukset/koronarokotusten_edistyminen.html
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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   

5. Pidä huolta läheisistäsi 

  

    

   

PIDETÄÄN HUOLTA TOISISTAMME!   

 


