KORONATILANNE JATKUU KANTA-HÄMEESSÄ – HUMPPILAN
KUNNAN RAJOITUKSIIN MUUTOKSIA

HUMPPILAN KUNNAN TARKENNUKSET KORONARAJOITTEISIIN:
Koronarajoitukset jatkuvat Humppilassa Etelä-Suomen Aluehallintoviraston määräysten
perusteella.
Yli 12 vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeytys jatkuu
toistaiseksi.
Kunnan kuntosali on suljettu toistaiseksi.
Kokoontumisrajoitus Humppilan kunnan alueella on kuusi henkilöä.
Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään Etelä-Suomen
Aluehallintoviraston ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sääntöjen ja ohjeiden mukaan.

YLEISÖTILAISUUDET
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä
edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja
kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Humppilan kunta noudattaa yllä esitettyjä toimenpiteitä.

ETÄTYÖ JA KASVOMASKIEN KÄYTTÖ KUNNAN TOIMIPISTEISSÄ
Kunnan henkilöstön tulee työskennellä etätöissä niiden työtehtävien osalta kuin se on
mahdollista. Jos etätyön tekeminen ei onnistu niin maskien käyttöä suositellaan
työpaikoilla yleisesti kaikissa ihmiskontakteissa. Mikäli maskinkäyttö ei ole mahdollista,
suositellaan visiirin käyttöä. Kunnan henkilökunta jää pois työstä vähäisilläkin oireilla.
Koronatestiin hakeudutaan matalalla kynnyksellä omalle terveysasemalle. Epäselvässä
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tilanteessa otetaan yhteyttä työterveyshoitaja Marika Lampiseen p. 030 6000,
marika.lampinen@terveystalo.com.

VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu normaalisti huomioiden aiemmat ohjeistukset koskien
pandemian torjumista. Edelleen huomioidaan erityisesti yleinen käsihygienia, käsien
peseminen yskimisten/aivastamisen yhteydessä. Aivastaminen/yskiminen tulisi muistaa
tehdä hihaan. Käsidesiä käytetään ruokailun yhteydessä.
Huomiota kiinnitetään yhteiskäytössä olevien laitteiden (mm. tietokoneet yms.)
puhdistamiseen käytön jälkeen. Varhaiskasvatuksen toiminta pyritään järjestämään
mahdollisimman väljästi.
Päiväkotiin/perhepäivähoitoon/esiopetukseen ei tulla kuumeisena eikä flunssaoireisena.
Kotiin jäädään myös, jos on limaista yskimistä/vuotava nenä. Ennen varhaiskasvatukseen
palaamista on oltava yksi oireeton päivä. Jos oireet, esim. vuotava nenä/limainen
yskiminen, johtuu allergiasta ja allergialääkitys auttaa tilannetta, varhaiskasvatukseen voi
tulla. Epäselvässä tilanteessa otetaan yhteyttä Humppilan neuvolan terveydenhoitajaan p.
03 4191 2290.
Aiemmin annetut suositukset ovat voimassa, eli eteisissä on kerrallaan vain yksi huoltaja
ja huoltajille suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä. Käsidesiä ja maskeja on tarjolla
päiväkodin eteisissä. Jos mahdollista, lapsen tuonti- ja hakutilanteet hoidetaan ulkona.
Huoltajien tarpeetonta liikkumista päiväkodin sisätiloissa vältetään. Päiväkodin ovissa on
ovikellot, joiden avulla pystytään välttämään tarpeetonta odottelua päiväkodin pihalla.
Myös henkilökunta jää pois työstä vähäisilläkin oireilla. Koronatestiin hakeudutaan
matalalla kynnyksellä omalle terveysasemalle. Epäselvässä tilanteessa otetaan yhteyttä
työterveyshoitaja Marika Lampiseen p. 030 6000, marika.lampinen@terveystalo.com.

PERUSOPETUS
1-6-luokkien osalta koulutyö jatkuu normaalisti huomioiden aiemmat ohjeistukset koskien
pandemian torjumista. Edelleen huomioidaan erityisesti yleinen käsihygienia, käsien
peseminen yskimisten/aivastamisen yhteydessä. Aivastaminen/yskiminen tulisi muistaa
tehdä hihaan. Käsidesiä käytetään ruokailun yhteydessä.
Huomiota kiinnitetään yhteiskäytössä olevien laitteiden (mm. tietokoneet yms.)
puhdistamiseen käytön jälkeen sekä siihen, että oppilaat käyttävät omia tarvikkeitaan.
Opetus pyritään järjestämään mahdollisimman väljästi.
Kouluun ei tulla kuumeisena eikä flunssaoireisena. Kotiin jäädään myös, jos on limaista
yskimistä/vuotava nenä. Ennen kouluun palaamista on oltava yksi oireeton päivä. Kouluun
voi tulla, jos oireet, esim. vuotava nenä/limainen yskiminen, johtuu allergiasta ja
allergialääkitys auttaa tilannetta. Epäselvässä tilanteessa otetaan yhteyttä
kouluterveydenhoitaja Sanna Kytömäkeen p. 050 331 5955, sanna.kytomaki@fshky.fi.
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Mikäli oppilas joutuu olemaan pitkään poissa koulusta, opettaja laittaa kotiin tehtäviä, jotta
oppilas ei jää täysin jälkeen muusta opetusryhmästä. Kouluun palattuaan opettaja arvioi
tilannetta ja järjestää tukiopetusta tarvittaessa.
Myös henkilökunta jää pois työstä vähäisilläkin oireilla. Koronatestiin hakeudutaan
matalalla kynnyksellä omalle terveysasemalle. Epäselvässä tilanteessa otetaan yhteyttä
työterveyshoitaja Marika Lampiseen p. 030 6000, marika.lampinen@terveystalo.com.
Koulun alue on kouluaikana kello 8-15 vain koulun käytössä. Muusta käytöstä tulee sopia
erikseen sivistysjohtajan kanssa.
7-9-luokkien osalta koulutyö jatkuu huomioiden aiemmat ohjeistukset koskien pandemian
torjumista. Edelleen tulee huomioida erityisesti yleinen käsihygienia, käsien peseminen
yskimisten/aivastamisen yhteydessä sekä käsidesin käyttö. Aivastaminen/yskiminen tulisi
muistaa tehdä hihaan. 7-9 – luokkien oppilaat jatkavat kasvomaskien/visiirien käyttöä.
Oppilaille jaetaan uusia maskeja koulupäivän aikana. Oppilas voi käyttää myös omia
maskeja. Käsidesiä käytetään ruokailun yhteydessä.
Epäselvässä sairastumistilanteessa otetaan yhteyttä kouluterveydenhoitaja Sanna
Kytömäkeen p. 050 331 5955, sanna.kytomaki@fshky.fi
Myös henkilökunta jää pois työstä vähäisilläkin oireilla. Koronatestiin hakeudutaan
matalalla kynnyksellä omalle terveysasemalle. Epäselvässä tilanteessa otetaan yhteyttä
työterveyshoitaja Marika Lampiseen p. 030 6000, marika.lampinen@terveystalo.com.
Koulun alue on kouluaikana kello 8-15 vain koulun käytössä. Muusta käytöstä tulee sopia
erikseen sivistysjohtajan kanssa rajoitukset huomioiden.
Kasvomaskien käyttö 6-9-luokan oppilailla:
6-luokan oppilaat jatkavat kasvomaskien/visiirien käyttöä. Oppilaille jaetaan uusia maskeja
koulupäivän aikana. Oppilas voi käyttää myös omia maskeja. Maskia ei tarvitse käyttää
ulkovälitunnilla. 6-luokkalaiset saavat uuden kasvomaskin jokaisen oppitunnin alussa, jota
käytetään oppitunneilla.
KOULUKULJETUS
Koulukuljetuksen piiriin kuuluville esioppilaille ja koululaisille on varattu kasvomaskin
käyttömahdollisuus sekä aamun että iltapäivän kuljetuksissa (1 kasvomaski/oppilas).
Huoltajat päättävät ja ohjeistavat lapsensa maskin käytöstä kuljetuksesta.

KOULUTILOJEN ULKOPUOLINEN KÄYTTÖ
Koulutilojen ulkopuolinen käyttö on mahdollista lasten (alakouluikäiset ja sitä nuoremmat)
harrastustoimintaan 3.2.2021 alkaen noudattaen annettuja yleisiä ohjeita. Tilankäyttäjä
vastaa rajoitusten noudattamisesta.

KIRJASTO
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Humppilan kunnan kirjasto on edelleen auki ja jatkaa nykyisillä aukioloilla. Kirjaston
asiakkaille määrätty vahva kasvomaskisuositus jatkuu edelleen. Asiakkaalla on
mahdollisuus saada maski kirjastolta (1 maski/asiakas), mikäli oma maski on jäänyt kotiin.
Kirjaston sisäänkäynnin yhteyteen on varattu käsidesiä asiakkaiden käyttöä varten.
Kirjastolla on mahdollisuus lainaamiseen ja rajoitetusti lehtien lukemiseen. Kirjaston
asiakasmäärää rajoitetaan enintään 6 asiakkaaseen kerrallaan ja asiakkaiden tulee
noudattaa turvavälejä. Kirjastossa on avattu lehtienlukumahdollisuus erityisiä
varotoimenpiteitä noudattaen. Lehtiä voi lukea kaksi asiakasta kerrallaan, maksimissaan
puoli tuntia. Samalla on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta sekä maskien käytöstä.
Kirjaston henkilökunta huolehtii yhteiskäytössä olevien laitteiden riittävästä
puhdistamisesta.
Kirjaston henkilökunta käyttää edelleen kasvomaskia/visiiriä.

NUORISOTOIMI
Nuorisotila on auki ja nuorisotilalla käytetään kasvomaskeja. Asiakkaalla on mahdollisuus
saada maski nuorisotilalta (1 maski/asiakas), mikäli oma maski on jäänyt kotiin.
Nuorisotilan sisäänkäynnin yhteyteen on varattu käsidesiä asiakkaiden käyttöä varten.
Nuorisotilalla huomioidaan edelleen yleinen käsihygienia, käsien peseminen
yskimisten/aivastamisen yhteydessä. Aivastaminen/yskiminen tulisi muistaa tehdä hihaan.
Huomiota kiinnitetään yhteiskäytössä olevien laitteiden (mm. tietokoneet yms.)
puhdistamiseen käytön jälkeen henkilökunnan toimesta.
Nuorisotilalle ei tulla kuumeisena eikä flunssaoireisena.

LIIKUNTATOIMI
Humppilan kunnan järjestämä sisäryhmäliikunta on edelleen tauolla. Ulkoliikuntaryhmät
jatkavat kokoontumisia noudattaen kokoontumisrajoituksia. Ryhmässä voi olla
maksimissaan 6 henkeä.
Kunnan kuntosali on suljettu toistaiseksi.
Koulun liikuntasalin vakiovuorot lasten harrastusten (alakouluikäiset ja sitä nuoremmat)
osalta voivat jatkua 3.2.2021 alkaen. Toiminnan järjestäjät huolehtivat, että annettuja
rajoituksia noudatetaan.

TYÖPAJA
Työpaja pidetään avoinna. Työntekijöiden ja asiakkaiden tulee käyttää kasvomaskeja ja
huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Asiakkaille on jaossa kasvomaskeja. Työpajalle ei tulla
kuumeisena eikä flunssaoireisena.
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LISÄTIEDOT
Kunnanjohtaja Jyri Sarkkinen, p. 044 706 4447
vs. Hallintojohtaja Matias Penttinen, p. 044 729 4881
vs. Varhaiskasvatusjohtaja Anu Lyytinen p. 050 5422030
Sivistysjohtaja Anssi Lepistö p. 044 706 4412
Tekninen johtaja Mari Honkonen, p. 050 364 8702

MASKIN OIKEAOPPINEN KÄYTTÖ
1. Pese/desinfioi kädet, ennen kuin puet maskin
2. Kiinnitä suu-nenäsuojus korvalenkkien avulla puhtailla käsillä sininen puoli ulospäin
3. Paina nenätiiviste kiinni molemmin puolin nenävartta
4. Vedä suojaimen alareuna leuan alle
5. Poista suojain kasvoilta korvalenkeistä altistuksen jälkeen ja vältä kontaktia kasvoihin
6. Heitä suojain suljettuun roska-astiaan tai pussiin.
7. Pese tai desinfioi kätesi hyvin!
8. Älä koskaan käytä kosteata tai jo käytettyä suunenäsuojusta!
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TERVEYS- JA TURVALLISUUS VINKKEJÄ

Pese kädet usein

Käytä maskia

Käytä
käsihuuhdetta

Aivasta ja yski
nenäliinaan

Vältä
lähikontaktia

Älä koskettele
kasvojasi

tai hihaan

Käytä omia tarvikkeita

Puhdista elektroniset
laitteesi
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OIKEA KÄSIENPESUTEKNIIKKA
1.

Poista sormukset, korut ja kellot pesun - ja ruoanlaiton - ajaksi

2.

Kostuta kädet lämpimällä vedellä

3.

Ota käsiin nestesaippuaa

4.

Hiero kämmeniä yhteen noin 20 sekuntia

5.

Pese huolellisesti myös kämmenien selkäpuolet, sivustat, ranteet, sormien välit
sekä kynsien ja sormuksien alustat

6.

Huuhtele kädet puhtaiksi

7.

Kuivaa kädet huolellisesti puhtaaseen kertakäyttöiseen käsipyyhkeeseen tai
kangaspyyhkeeseen

8.

Sulje hana siten, että suojaat puhtaita käsiä esimerkiksi käsipyyhkeellä

9.

Tarvittaessa käytä pesun jälkeen vielä käsien desinfioitiin tarkoitettua valmistetta
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