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Henkilöstöinfo koronatilanteesta
Tässä kirjeessä annetaan henkilöstölle ohjeita aluehallintoviraston
ja Etelä-Pohjanmaan koronanyrkin päätösten johdosta.
Kaupungin johtoryhmä on hyväksynyt ohjeen.
Työntekijöiden tulee noudattaa viranomaisten toimintaohjeita
työssään ja myös siltä osin, kun ne koskevat vapaa-aikaa.
Aluehallintoviraston päätös 17.12.2020
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt
tartuntatautilain 58 § 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki
sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset.
Päätöksen mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa
ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä
kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä edellyttäen, että
turvallisuus voidaan niissä varmistaa noudattaen opetus- ja
kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Määräys on voimassa 22.12. – 17.1.2021.
Avin päätös kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungin nettisivuilla
koronainfo-osiossa.
Etelä-Pohjanmaan koronanyrkin suositukset
Koronanyrkki on kokoontunut 14.12.2020 antamaan omat
suosituksensa koronatilanteen vuoksi ajalle 3.12.2020 –
11.1.2021. Nyrkin tiedote 14.12.2020 on kirjeen liitteenä.

Vaikutukset Lapuan kaupungin henkilöstön toimintaan
Edellä mainittuun Avin päätökseen sekä Nyrkin suosituksiin
perustuen on päätetty henkilöstöön liittyen seuraavista
toimenpiteistä ajalla 21.12.2020 – 11.1.2021:
-

-

-

-

-

Kasvomaskien käyttösuositus on voimassa työpaikoilla
kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa. Kukin
keskus huolehtii kertakäyttömaskien hankinnasta.
Etätyösuositus on voimassa, joten tapauskohtaisesti yksikön
tilanteen mukaan voidaan sopia esimiehen kanssa etätyön
tekemisestä.
Kaupungintalon ja teknisen keskuksen sekä mahdollisuuksien
mukaan muidenkin toimipisteiden ulko-ovet suljetaan ja
asiakaspalvelu hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse tai
sähköpostilla tai sopimalla puhelimitse tapaamisesta.
Taukotiloja otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön
useampi ja jaetaan henkilöstö näiden taukotilojen kesken.
Tauot mahdollisuuksien mukaan jaksotetaan niin, että ne
pidetään pienissä ryhmissä ja mielellään samat henkilöt
yhtäaikaisesti tauolla. Mikäli tauolla kahvin tai ruokailun
jälkeen käydään keskustelua, käytetään tällöin maskeja. Ja
luonnollisesti pidetään turvavälit sekä huolehditaan
käsihygieniasta taukotiloissa ja muuallakin.
Sivistystoimi jatkaa toimintaa tällä hetkellä voimassaolevin
linjauksin.

Lisäksi henkilöstön tulee kaikessa toiminnassa huomioida avin
päätökset sekä Nyrkin suositukset.
Tarkoituksena on, että näillä toimilla pystyttäisiin välttämään ja
rajoittamaan koronaviruksen leviämistä. Joten kaikille voimia
tässä yhteisessä ponnistuksessa.

Rauhallista joulunaikaa!

Päivi Luhtala-Sipilä
henkilöstöpäällikkö
puh. 044 438 4002
sähköposti paivi.luhtala-sipila@lapua.fi
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