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Merijärven kunnan ohjeistus koskien Covid-19 -pandemiaa

OHJEISTUS 10.1-31.1.2022
Merijärven laajennettu johtoryhmä on tehnyt päätökset paikallisista suosituksista ja toimenpiteistä 
STM:n linjausten, Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositusten ja Pohjois-
Suomen aluehallintoviraston määräysten pohjalta.

Paikalliset ohjeet:

1. Harrastustoiminta 
- Kilpukan liikuntasali ja kuntosali avoinna harrastustoiminnalle.
- Ryhmäliikuntaa osallistuvien 16v ja sitä vanhempien on esitettävä sisään mennessä 

koronapassi ryhmän vastuuhenkilölle.
- Alle 16v. ryhmät normaalisti
- Käytetään maskia sisään mennessä, sekä liikuttaessa käytävillä ja pukuhuoneissa.

2. Kunnantalo
- Avoinna normaalisti
- Asioidessa suositellaan maskien käyttöä, turvavälejä ja hygieniaohjeiden noudattamista

3. Kirjasto
- Kirjasto on auki normaalisti
- Asioidessa suositellaan maskien käyttöä, turvavälejä ja hygieniaohjeiden noudattamista

4. Nuoppari 
- Nuoppari avoinna, 16v täyttäneet koronapassilla sisään.
- Noudatetaan hygieniaohjeita ja käytetään maskeja
- Jelppiverkon ryhmätoiminta normaalisti
- Etsivä nuorisotyöntekijä on asiakkaiden käytettävissä ajanvarauksella

5. Huoltis
- Huoltis auki normaalisti
- Kuntouttava työtoiminta jatkuu normaalisti

6. Riskiryhmät/Salmenranta
- Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse.
- Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
- Kalajoen ohjeistus https://kalajoki.fi/koronatiedotus/

7. Opetuksen järjestäminen
- Koulua käydään lähtökohtaisesti lähiopetuksena
- Maskisuositus luokkien 4-9 oppilaille
- Koulu tiedottaa Wilman kautta ohjeet

https://kalajoki.fi/koronatiedotus/
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8. Varhaiskasvatus
- Lapsen tuonti ja haku tilanteissa korkeintaan kaksi huoltajaa kerrallaan eteisessä 
- Tiedotus Daisyn kautta.

9. Etätyö ja kokouskäytännöt
- Suositellaan etätyötä ja etäkokouksia laajasti kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se 

on mahdollista. 

10. Yleisötilaisuudet
- Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kokonaan 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät 
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, sekä ulkotiloissa järjestettävät 
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 5 henkilöä.

11.Yksityistilaisuudet
- Suositellaan järjestettäväksi mahdollisimman pienimuotoisesti.

- Kaikissa kunnan julkisissa tiloissa maskisuositus yli 12-vuotiaille. Kunnan henkilöstö käyttää 
maskeja kaikilla kunnan työpisteillä. Maskisuositus on käytössä koulussa myös 4.-9. -luokkien 
oppilailla.
- Turvavälien sekä käsihygienian huomioiminen kaikissa tilanteissa.

 Koronatestaus ja -info: 
 Kalajoella koronatestaus arkipäivinä
 Koronatestin näytteenottokriteerit ovat muuttuneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 

2.9.2021 alkaen. Lue uudet ohjeet tästä. Jos olet epävarma testin tarpeellisuudesta, voit 
täyttää koronaoirearvion Omaolo-palvelussa. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä puhelimitse 
alla mainittuun numeroon.

Arkipäivinä
 Sähköinen ajanvaraus: Drive-in- näytteenottoon ajan voi varata sähköisesti. Sähköinen 

ajanvaraus on tarkoitettu vain koronaoireisille. Drive-In piste on pääsääntöisesti auki 
maanantaista torstaihin. Sähköinen ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen 
pankkitunnuksilla, matkapuhelimen mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.
Sähköisen ajanvarauksen ohjeistukseen pääset tästä: sähköinen ajanvaraus.

 Ajanvaraus puhelinnumerosta 044 4691 502

Iltaisin ja viikonloppuisin
 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten yhteispäivystys 

Kokkolassa puh. 116117, koronaneuvonta puh. 06 828 7499
 Oulaskankaan yhteispäivystys Oulaisissa puh. 116117. Jos olet menossa ainoastaan 

koronanäytteenottoon, soita hyvissä ajoin ennen lähtöäsi numeroon 08 315 7575.
 Oulun yliopistollisen sairaalan yhteispäivystys Oulussa puh. 08 315 265

Kotitestit

https://kalajoki.fi/kaksi-kertaa-rokotettu-valttaa-koronatestin-ja-karanteenin-pohjois-pohjanmaalla
https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649
https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/sahkoiset-terveyspalvelut/sahkoinen-ajanvaraus/
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 Koordinaatioryhmä suosittelee antigeeni-kotitestejä hyvänä lisänä terveydenhuollossa 
tehtävien koronatestien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille henkilöille, joilla on 
hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen 
testituloksen, tulee se vahvistaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Negatiivisella 
kotitestillä ei voi vapautua virallisesta eristyksestä tai karanteenista. Huomiota tulee 
kiinnittää myös siihen, että käyttää nimenomaan antigeenitestiä, eikä esimerkiksi vasta-
ainetestiä.

Koronarokotukset: 

Merijärven alueella rokotuskattavuus on tällä hetkellä alhainen. Suosittelemme kaikkia 
ottamaan rokotteen. Vain siten voimme tehokkaasti torjua koronaa ja voimme pitää 
jatkossakin kaikki palvelut auki.

Merijärven neuvolassa järjestetään omat rokotuspäivät, jotka ilmoitetaan ajanvarauksen yhteydessä.

Ajanvaraus on auki kaikille yli 5-vuotiaille.

Puhelinajanvaraus
Puhelinajanvaraus on avoinna ma-pe kello 8-10   puh: 044 4691 532.  
Ajanvaraus vain yllä olevasta numerosta!  

Sähköinen ajanvaraus
Sähköiseen ajanvaraukseen oheisesta linkistä:  www.kalajoki.fi/tk-sahkoinen-ajanvaraus

Koululaiset rokotetaan koululla. Terveydenhuolto tiedottaa oppilaita ja heidän vanhempiaan 
Wilman kautta. 

Lisätietoja riskiryhmistä ja rokotuksista Kalajoen kaupungin sivuilta 
https://kalajoki.fi/koronatiedotus/

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaa on koronaepidemian leviämisvaiheessa. Noudatetaan siis 
turvallisuus- ja hygieniaohjeita kärsivällisesti.

Suositukset linjasi 30.11.2020 ja päivitti 10.1.2022
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