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Merijärven kunnan ohjeistus koskien Covid-19 -pandemiaa 
 
OHJEISTUS KOSKEE 1.12.-18.12.2020 VÄLISTÄ AIKAA 
 
Merijärven laajennettu johtoryhmä on tehnyt paikallisia suosituksia ja toimenpiteitä koskien 
Sosiaali – ja Terveysministeriön antamia linjauksia sekä Pohjois-Pohjanmaan alueellisen 
koordinaatioryhmän ohjeistukseen tukeutuen. Aluehallintovirastot antavat ohjeistukset koskien 
yleisötilaisuuksia 1.12.2020. 
 
Ensisijaiset ohjeet: 
 
- Kaikissa kunnan julkisissa tiloissa maskisuositus. Kunnan henkilökunnalla on maskisuositus 
kaikilla kunnan työpisteillä. 
- Turvavälien sekä käsihygienian huomioimisen kaikissa tilanteissa. 
 
Paikalliset ohjeet: 

1. Yksityistilaisuuksia ei tule järjestää, pois lukien pienimuotoiset muistotilaisuudet. 
  

2. Harrastustoiminta 
 -     Kaikki harrastustoiminnot keskeytetään 
 -     Kilpukka ja kuntosali suljetaan 1.12.-18.12.2020 saakka. Kunnan johtoryhmä 
       päättää sulun jatkosta viikolla 51. 
  - Sulku koskeen myös Kilpukan kuntosalin avainsopimuksia.  
 

3. Kunnantalo 
- Sulku 1.12-30.12.2020 välisen ajan  
- Viranhaltijoiden ja työntekijöihin saa yhteyden soittamalla ja sopimalla 

asioimisaika. 
 

4. Kirjasto 
- Kirjasto on auki normaalisti 
- Materiaalin palautus koreihin, ei lainaustiskille 
- Asioidaan kirjastossa vain lyhyt aika kerrallaan, ei oleskella 

 
5. Nuoppari  

- Sulku 1.12.2020-6.1.2021 välisen ajan (suosituksen mukainen sulku sekä 
joulutauko) 

- Etsivä nuorisotyöntekijä on asiakkaiden käytettävissä ajanvarauksella sulun ajan 
 

6. Huoltis 
- Huoltiksen aukioloajat ovat normaalit 
- Kahviotoiminta siirtyy take away toimituksiin 1.12.20 alkaen 
- Ruokailua eikä kahvitusta paikan päällä järjestetä 
- Kuntouttava työtoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin 
- Matkahuollon palvelut käytettävissä Huoltiksen aukioloaikoina 
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7. Riskiryhmät/Salmenranta 
- Kalajoen ohjeistus https://kalajoki.fi/koronatiedotus/ 

 
8. Opetuksen järjestäminen 

- Lähiopetus jatkuu joululomaan saakka normaalista 
- Koulun kerhotoiminta jää tauolle 1.12.2020 alkaen 
- Tilanteen vaatiessa on valmius siirtyä etäopetukseen vuosiluokkien 4-9 osalta 
- Poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan Wilmassa 
- Oppilaiden maskisuositus tarkentuu yläkoulun osalta lähipäivinä 

 
9. Etätyösuositus 

- Kunnassa on voimassa etätyösuositus, mikäli se on mahdollista työtehtävien osalta 
 

10. Etäkokouskäytännöt 
- Kaikki kokoukset ja koulutukset tulee pyrkiä järjestämään etänä 
- Mikäli etäkokoontumiseen ei ole mahdollisuutta, kokoontuessa tulee erityisesti 

huomioida maskien käyttö, käsihygienia sekä turvavälit 
 

11. Yleisötilaisuudet 
- Kaikki yleisötilaisuudet perutaan 18.12.2020 saakka 

 
 
 
Suositukset linjasi 30.11.2020 
 
JOHTORYHMÄ 

 


