Yrityksen nimi

Yrityksen toimiala
Aukioloajat vallitsevassa poikkeustilanteessa
Yrityksen yhteystiedot:

Miten yrityksessänne huolehditaan hygieniasta ja asiakkaiden turvallisuudesta poikkeustilanteessa?
Onko yrityksessänne palveluja, esim. kotiinkuljetusta?
Miten kuntalaiset voisivat tukea juuri teidän yritystänne? Voisiko esim. ostaa lahjakortteja?

Onko yrityksessänne varauduttu mahdollisiin poikkeusolosuhteisiin? Jos on niin miten?
Tähän voitte lisätä muita ajatuksia ym. Sana on vapaa. Kiitos vastauksestanne!

Lautis

Atk-laitteet ja palvelut
Auki iltaisin
jouko@lautis.fi ja Facebook

Pyrkimällä mahdollisimman paljon etätuen tarjontaan. TeamViewer
Ei ole kotiinkuljetusta ym.
Ei juurikaan

Ikäihmisten koulutuspalvelu peruutettu ja tarjoan tukea myös oman kunnan koululle.

Parturi-kampaamo TukkaPölly

Parturi-kampaamo
Ma-pe 10-17 la 10-14
0504684388

Desinfiointiin kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota ja asiakaspaikatkin desinfioidaan joka asiakkaan jälkeen. Käytössä on käsidesiä myös asiakkaille. Emme ota
flunssaisena asiakkaita vastaan ja tarvittaessa teemme kotikäyntejä haluaville.
Kotikäyntejä teemme tarpeen mukaan.
Lahjakortteja myydään pitkillä voimassaoloajoilla.

Kiinnittämällä entistä paremmin puhtauteen ja desinfiointiin huomiota.
Toivotaan,että tämä poikkeustila menee pian ohi ja asiat normalisoituu. Palvelualoille voi olla kestämätön tilanne,jos asiakkaat kaikkoavat kokonaan ja täytyy laittaa ovet
kiinni ja lomauttaa työntekijät. Toivotaan,ettei tähän jouduta.

Humppilan Taksi

Taksi- ja kuljetuspalvelu
Auki klo 7 - 21
0405177862

Käytössä käsidesi ja pintojen puhdistus
Kaikki kuljetuspalvelut, ruoka, lääkkeet yms.
Kuljetuksen voi maksaa etukäteen tai toisen puolesta

On, pidämme itsemme terveenä

Tuomon mopo ja pienkonehuolto

pienkoneiden, mopojen ja moottoripyörien huolto ja korjaus
Ark. 13-17, La 10-12. (Kuten ennenkin)
Humppilantie 18, 31640 Humppila. 0401642031. info@tuomonpienkone.fi

Maksupäätteen yms. desinfiointi

Kävisivät kalustonsa läpi ja miettisivät huollon ja korjauksen tarpeen. Ottaisivat yhteyttä niin sovitaan koneen tuonti, nouto ja palautus. Lahjakortteja saatavilla.

Ei varauduttu. En usko että suuremmin vaikuttaa työtilanteeseen

Mergut -gluteenittomat herkut

Gluteenittomat ruuat ja leivonnaiset
Auki 9 – 18
0405177862

Käytössä käsidesi, pesupaikat, erillinen valmistustila.

Kotiinkuljetus tarvittaessa,
Voi ostaa lahjakortteja, tai maksaa etukäteen/ jälkikäteen mobilepayllä, pankkikortilla, tilille

Erillinen tila valmistukseen

Tmi Näppituntuma

Klassinen hieronta, kylmä-, lämpöhoito ja liikunnan ohjaus
Kysynnän mukaan toistaiseksi
0509171689

Hygienia ja desinfiointi on tällä alalla jokapäiväistä jo muutenkin, mutta lisäksi asiakkaat käsipesulle tullessa ja lähtiessä. Ohjeet ovella, ettei KUKAAN tule sairaana
hoitoon. Itsellä maski lähikontaktin ajan. Tilojen siivousta ja pintojen desinfiointia lisätty, myös käytävätiloissa (ovenkahvat ym.). Hoitoajat niin, ettei pitäisi kohdata muita
Ei ole palveluja
Kyllä voi.

Taloudellisesti, puskuria on jkv
Terveys on tärkeintä.

Hiusstudio Fada

Parturi-kampaamo
Sopimuksen mukaan
Ylikauppilantie 2, 31640 Humppila; 0505452553; hiusstudio.fada@gmail.com; www.hiusstudiofada.fi

Kun tulet sisään pesethän kädet. Tule sovittuna aikana, ei kovin ajoissa ja tule yksin. Näin vältämme että kampaamossa ei ole useita ihmisiä kerrallaan. Kampaamossa
jatkossakin tarjotaan kahvia mutta muut herkut on jätetty pois hetkellisesti. Työpiste putsataan asiakkaiden välissä ja aikakauslehdet otetaan pois, jos siis haluat lukea niin
Välttämättömissä tilanteissa teemme kotikäyntejä oman turvallisuutemme rajoissa. Eli emme tule sairastuneiden luo.
Yrityksestämme voi ostaa kotiin kaikki hiustenhoitotuotteet ja lahjakortteja. Palvelemme asiakkaita niin hyvin ja pitkään kun mahdollista.

Fada seuraa ohjeistuksia ja määräyksiä ja toimii sen mukaisesti. Tarpeen tullen suljemme liikkeen ja toivomme asiakkailta ymmärrystä.
Tällaisissa poikkeus oloissa tarvitaan ymmärrystä ja yhteen hiileen puhaltamista kaikilta. Tuetaan toinen toisiamme mahdollisuuksien mukaan.

Taksit Nikkanen Oy

Taksi- ja kuljetuspalvelu
Pyrimme olemaan auki sopimuksen mukaan
0400-304 240; taksit.nikkanen@gmail.com; facebookissa Taksit Nikkanen Oy

Auto puhdistetaan jokaisen kyydin jälkeen + käsidesi käytössä
Palveluja Kyllä
Kyllä voi tukea.

Kiinnittämällä erityistä huomiota puhtauteen ja tarjoamalla myös tavaroiden kuljetuspalvelua, esim. ruokakassi jne.
Ruokakassi palvelua ei saada toimimaan Humppilassa, koska ainoa kauppa ei myy laskuun, eikä kokoa ostoksia (selvitetty ylempiä instansseja myöden).

Aseliike Veljekset Koivula Oy

Ase-metsästys-ja vapaa-ajan tarvikkeita
10.00 - 17.00 , normaali
Kisakuja 1 , Osuuspankin talo; 010 281 7550; aseliike.rantanen@surffi.net; aseliikerantanen.fi

Ei ole hötkyilty, kättelyt lopetettu ja pidetään riittävä välimatka, jos joku on nuhainen
Toimitukset posti / MH
Voi, lisäksi hanskoja jalkineita, veitsiä keittiöön ja vaikka mitä, mutta eihän nämä meillä käy....

Ei me tähän kuolla, mutta hiton hilijakseks on mennyt, näkyy kyllä myynnissä

Humppilan Auto ja Rengas OY

Autokorjaamo ja rengasliike
ark. 8-17 la sop.mukaan
0504477945

Desinfioimme päivittäin ovenkahvat,pöydät ja maksupäätteen. Käsidesipullo on kaikkien saatavilla toimistossa
Voimme hakea auton huoltoon ja toimittaa takaisin
Käyttämällä meidän palveluitamme autatte meitä parhaiten

Emme tiedä miten voisimme varautua poikkeusolosuhteisiin
Hyvää kesän odottelua, pysytään terveinä!

Humppilan vesihuolto Oy

Puhtaan veden hankinta ja jakelu
Toimitilat suljettuna. Päivystys verkostovuototapauksissa 24/7 puhelimitse +358 50 407 5004. Suorat puhelimet ja sähköpostit toiminnassa.
Yritystie 2, 31640 Humppila www.humppilanvesi.fi etunimi.sukunimi@humppilanvesi.fi, Toimistosihteeri Reija Kaario +358 50 338 0223,
Putki-/verkostoasentaja Kalle Aalto +358 50 570 6460
Toimitusjohtaja Mika Syrjälä +358 40 736 8885
Käytössä koko ajan käsidesi sekä pintojen desinfiointiaineet. Tarvittaessa kertakäyttöiset suojakäsineet.
Poikkeustilassa emme tee putkiasennustöitä. Varaosia voimme toimittaa asiakkaille. Kiireelliset verkostoyöt tehdään itseämme ja asiakasta suojaten.
Ei tarvetta. Laskutamme kulutetun veden normaalisti. Jotta toimintamme jatkuisi häiriöittä poikkeustilanteessa, niin toivomme toki että asiakkaamme saisivat maksettua
vesilaskut ajallaan.

On varauduttu ja harjoiteltu. Valmius- ja varautumissuunnitelmaamme pidetään koko ajan ajan tasalla. Suunnitelman mukaiset toimet on otettu yrityksessä käyttöön jo
12.3.2020.

GREEN-X OY

Henkilö ja pakettiautojen automaattivaihteisto korjaus
8.00-17.00
Green-x oy Rami Reunanen;

siivous ja desivisiointi asiakkaita yleensä ei kovin paljon käy suoraan korjaamolla!
Ei palveluja
Ehkä ei meidän yrityksen , mutta ihan ok kun tukee paikkakunnan yrityksiä

ei ole....päivä kerrallaan
yhteistyöllä ja positiivisi mielin kärsivällisesti eteenpäin niin selvitään kyllä!

Lahjatorni Oy, Postin palvelupiste

postin palvelupiste ( lahjatavara-, sisustus- ja makeismyymälä)
ma-pe 12-17 , la-su 12-16 toistaiseksi
040 7376869, lahjatorni@outlook.com, Lasitehtaantie 11

käsipesu +käsidesi, erilaisten kosketuspintojen kuten tiskin, laitteiden yms. pyyhintä desinfioivalla pesuaineella, yleinen siivous, Postin antamat poikkeusolojen erillisohjeet
Ei ole kotiinkuljetusta
Esimerkiksi juuri niitä

Tiedotettu ja ohjeistettu henkilökuntaa, hankittu pesuaineita, käsidesiä ja papereita

PP Macin

Kodinkonehuolto
8.00 - 17.00
0400 808 761 / www.ppmacin.fi

Normaaliakin enemmän puhtaudesta.
Korjaan / huollan kotikäynteinä.
Käyttämällä.

Arvioimalla voiko tilattuihin paikkoihin mennä

Urpolan Kartano / ViikinkiSauna

Ravintola, saunat, majoitukset
Aina avoinna tilauksen mukaan
Perkiöntie 14, 31640 Humppila, P. 0500 121160; info@urpolankartano.fi; www.urpolankartano.fi www.viikinkisauna.fi

Huolellista käsien pesemistä saippualla sekä pintojen puhdistamista hyvillä pesuaineilla ja desinfioivilla pesuaineilla. Myös maksupäätteen näppäimet puhdistetaan
desinfiointiaineilla. Käsidesinfiointiainetta ja hyvät käsienpesupisteet saippuoineen saatavilla, sekä kertakäyttökäsipyyhkeet
Ei ole kotiinkuljetus- ym.palveluja
Kyllä voi ostaa lahjakortteja, esim. laittamalla viestiä sähköpostiin, soittamalla tai tulemalla paikanpäälle (sovitusti).

Kyllä olosuhteiden mukaan. Esim pieni varmuusvarasto joitakin säilyviä elintarvikkeita.
Voimme jatkaa tässä tilanteessa edelleen asiakastilaisuuksien järjestämistä lain ja turvallisuuden sallimissa puitteissa.

Tilkkutex

Kädentaitoala, kankaat, tilkkutyötarvikkeet ja -kirjat
Auki aina sopimuksen mukaan
Perkiöntie 13, 31640 Humppila P. 0500121160 info@tilkkutex.fi www.tilkkutex.fi

Käsienpesua huolellisesti saippualla ja käsien sekä pintojen ja maksupäätteen näppäinten puhdistamista desinfioivilla aineilla.
Verkkokauppa www.tilkkutex.fi -> verkkokauppa
Kyllä voi ostaa lahjakortteja ottamalla yhteyttä. Sekä käyttämällä palveluitamme (sop. mukaan avoinna)

Tilanteen mukaan, esim ottamalla sopivan kokoisia asiakasryhmiä kerrallaan sisään.
Palvelumme puodissa avoinna edelleenkin sopimuksen mukaan. Samoin jos ei halua/voi tulla paikanpäälle, niin verkkokaupan kautta voi tilata tuotteita tai tiedustella myös
soittamalla/sähköpostilla, jos ei esim. löydä jotain tiettyä tuotetta. Autamme kyllä!

Humppilan Lasitorni Oy

Lounasravintola
Suljettu 18.3.–1.4.2020, avataan 2.4. jos tilanne sallii
eija.linnala@humppilanlasitorni.fi

Vaihdoimme ottimia kaiken aikaa ja käsidesejä oli useammassa paikassa
Ei ole palveluja
Tilauksesta

Pidämme suljettuna niin kauan kuin tilanne vaatii.
Noutopöytä on yrityksemme ykköstuote, mutta se on tällaisena aikana erittäin riskialtis. Mietimme korvaavia vaihtoehtoja, mutta päädyimme sulkemaan määräajaksi.

A.H-Lift Oy

Henkilönostinvuokraus
Normaalit (pyrimme vastaamaan puh. aina)
0503210282 /0400217779 heikki.heittola@ahlift.fi

olemme pääasiassa puh. yhteyksissä
kyllä (työmaalle
ei (toimintamme takia vaatii tarkempaa tietoa)

varahenkilöstöä on saatavilla
palvelemme alalla joka on hieman erikoinen normaaliin palveluun

Apteekki Humppilan Lasi

Apteekit
ark. klo 9-17.30, la klo 10-15, su klo 12-15
Kauppakeskus Humppilan Lasi, Lasitehtaantie 5, 31640 Humppila

Asiakastilassa huolehditaan asiakkaiden turvaväleistä sekä asiakasmääristä. Asiakkailla on oma käsidesi käytössä. Asiakaspalvelupisteet puhdistetaan desinfiointiliuoksella
muutaman kerran päivässä. Henkilökunta on ohjeistettu pesemään käsiään ja käyttämään käsidesiä mahdollisimman usein. Henkilökunnalla on myös suojakäsineet sekä
Apteekilla on käytössä kotiinkuljetuspalvelu Humppilan alueella. Apteekkitilauksen kotiin kuljettamisesta peritään 5 € kuljetuspalkkio.
Tässä tilanteessa olisi toivottavaa, että kuntalaiset käyttäisivät oman kunnan apteekkipalveluja.

Tällä hetkellä mennään päivä kerrallaan noudattaen viranomaisilta tulevia ohjeistuksia ja määräyksiä. Jos omassa henkilöstössä tapahtuu sairastumisia, eikä
vuokratyöntekijää saada tilalle, joudumme valitettavasti supistamaan aukioloaikojamme.
Tilanne on poikkeuksellinen, ja asettaa haasteita, joihin ei ole voitu ennalta varautua. Apteekki pyrkii kuitenkin hoitamaan kuntalaisten lääkehuollon sekä apteekkipalvelut
mahdollisimman hyvin.

Murskaus Rämö & Karen Oy

Maataloustilitoimisto Hannu Mustonen

Kiviaineksen jalostus
06.00 - 22.00
Jarmo Rämö 0400-833638 jarmo.ramo@murskausramokaren.fi

Kirjanpito ja tilinpäätöspalvelut
Auki klo 7-23
Katajasaarentie 40 31640 HUMPPILA p.0500176487 hannumustonen@hotmail.fi

Ei työmaa vierailujen vastaanottoa.
Ei ole palveluja

Asiakkaat pääsevät ainoastaan ulko-eteiseemme tuomaan aineiston, voivat hakea
aineiston samasta paikasta.
Ei nyt kriisiaikana. Erikoistapauksissa voimme viedä aineiston asiakkaan postilaatikkoon.

Ei voi tukea

Tukemalla asiakasyrityksiämme ostamalla heiltä mm. lahjakortteja.

Ei ole varauduttu

On varauduttu jo v.1990 lamasta asti taloudellisesti. Henkilökunta kaikki riskiryhmää mm.
Korona viruksessa.
Valokuidun kun saisi kun Lounea purkaa kiinteät liittymät. Tarvitsemme vakaat yhteydet.

Humppilan herkku

Ravintola
ma-su 8-19.30
034377990/ 0442077586

Yritämme entisestään huolehtia pöytien pintojen puhtaudesta, pesemme käsiä todella usein, käytämme keittiössä kertakäyttö hanskoja
Kyllä, Perjantaista lähtien aloitamme.
Että käy ostamassa ruokaa.

Kotiinkuljetus

