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Tiedote Ikaalisten kaupungin kuntalaisille ja asukkaille koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi
Suomen hallitus on tänään päättänyt jatkaa koronaviruksesta johtuvaa
poikkeustilaa, niin että 16.3. annettuja poikkeusoloihin liittyviä toimia 13.5.2020
saakka.
Liikkumis- ja kokoontumissuositukset ja ohjeet:
- Kaikkien tulee noudattaa kansallisia rajoituksia liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyen,
tavoitteena rajata koronaviruspandemian leviämistä. Hyvä ohje on, että toimi kuten olisit
itse tartuttaja. Liikkumis- ja kokoontumissuositukset koskevat kaikkia ei vain riskiryhmiä.
- Ikaalisten kaupunki vetoaa asukkaisiinsa ja pyyttä kaikkia noudattamaan poikkeusolojen
ohjeita ja rajoituksia.
Terveyspalvelut:
- Vierailukielto Ikaalisten tk-sairaalassa.
- Koronavirustartunnan hoito tapahtuu pääsääntöisesti kotona ja suurin osa ihmisistä
sairastaa taudin vähäoireisena. Jos oireissa on hengenahdistusta tai yleistilanlaskua soita
ensisijaisesti ma - pe kello 7.30 - 15.30 numeroon 03 450 1510. Henkeä uhkaavissa
tilanteissa soita 112.
- Huomioi myös arki-iltoina ja viikonloppuina, että pyrit ensisijaisesti soittamaan
saadaksesi lisäohjeita. Ilta- ja viikonloppupäivystys on vuoroviikkoina Ikaalisessa puh. 03
4501556 ja Hämeenkyrössä puh. 03 565 23536
- Taysin koronaviruksen neuvontanumero on 03 311 65333, joka palvelee ympäri
vuorokauden kaikkina päivinä.
Ikäihmiset:
- Asumispalveluissa on vierailukielto.
- Päivätoiminta on keskeytetty toistaiseksi.
- Jos yli 70 vuotiaalla on kodin ulkopuolisessa asioinnissa tuen tarve, niin ota yhteys
asiakasohjaukseen ma-pe klo 8-15 p. 044 7301 361 tai asiakasohjaus@ikaalinen.fi
Sosiaalipalvelut:
- Palvelut toimivat osittain rajoitetusti. Asiointi tapahtuu ensisijaisesti kirjallisesti,
puhelimitse ja viimesijassa ajanvarauksella. Työntekijöiden puhelinajat toimivat
normaalisti. Tarvittaessa ota yhteyttä sosiaalitoimiston neuvontaan p. (03) 4501 523 tai
p. 044 7306 455. Mikäli sinulla on hengitystieinfektion oireita, ethän tule varatulle ajalle.
- Kamraatinkulman toimintakeskuksen toiminta, avotyö työpaikoilla ja sosiaalisen
kuntoutuksen ryhmätoiminta on keskeytetty
- Ikaalisten ryhmäkodissa on vierailukielto
Suun terveydenhuolto:
- kiireettömiä aikoja ei anneta tällä hetkellä lainkaan ja kaikenikäisiä flunssaoireisia
asiakkaita pyydetään itse perumaan aikansa joko verkossa https://ikaalinen.terveytesi.fi/
tai puhelimitse, klo 8:00 – 11:30, p. 03 450 1535.
Asiointipiste: (VanhaTampereentie 11)

-

Ikaalisten Asiointipiste on avoinna ma-pe 9-16, suljettu 12-13. P. 044 7306 555
Odotusalussa tulisi olla kerrallaan korkeintaan kaksi asiakasta
Apua annetaan maistraatin, TE-toimiston, Kelan, verotoimiston ja sosiaalitoimiston
asioissa
Koulut ja opetus:
- Opetus tapahtuu poikkeusoloissa kotiin annettavana etäopetuksena.
- Oppilaan luokanopettaja tai aineenopettaja vastaa edelleen opintojen etenemisestä ja
oppilaat opiskelevat kotona. Myös erityisopetus annetaan pääsääntöisesti
etäopetuksena.
- Lähiopetus järjestetään 1-3. -luokkien oppilaille Valkean ruusun koulussa. Lähiopetuksen
piiriin haetaan oikeus oman lähikoulun rehtorilta.
- Ensisijainen yhteydenpitokanava kodin ja koulun välillä on Wilma
- Myös toisen asteen opetus järjestetään etäopintoina.
Päiväkodit ja esiopetus:
- Varhaiskasvatusta järjestetään, mikäli hoitoa ei voida järjestää muutoin.
- Tevaniemen ryhmäperhepäiväkoti toimii Mansoniemessä
- Rahkolan esiopetus toteutetaan Kakkospesän päiväkodissä
Vapaa-aika ja päivätoiminta:
- Kirjasto, liikuntahalli ja Vienolan nuorisotila ovat edelleen suljettuina. Nuorisotoiminta
on siirtynyt sähköiseksi verkon kautta toteutettavaksi.
- Kansalaisopiston toiminta on keskeytetty muuten, paitsi etäopintojen kautta
toteutettavien opintojen osalta
- Elokuvatoiminta on keskeytetty
- Kaupungin järjestämät ja kaupungin tiloissa toteutettu liikunta-, kerho- ja
harrastustoiminta on keskeytetty
- Musiikkiopiston toiminta on soveltuvin osin siirtynyt etäopetukseen.
Siivous- ja ruokapalvelut
- Ruoka- ja siivouspalvelut toteutetaan poikkeustilan edellyttämällä tavalla kaikissa
kaupungin yksiköissä.

