
KORONATILANNE SATAKUNNASSA JA SEN EDELLYTTÄMÄT TOIMET POMARKUSSA 

 

Hallitus on 25.2.2021 julistanut poikkeusolojen tulevan voimaan ja 8.3.2021 otetaan 

käyttöön kolmen viikon sulkutila kaikilla leviämisvaiheen alueella.  ATTR on 

tarkastanut alueelliset suosituksen hallituksen linjauksen mukaisesti 25.2.2021. 

 

Kaikki leviämisvaiheen alueet ja eri viranomaiset ohjataan ottamaan käyttöön 

täysimääräisesti kaikki koronaepidemian leviämisvaiheen toimet, sisältäen 

tartuntatautilain uudet valtuudet. 

 

Seuraavassa on tiivistettynä Pomarkun kunnan toimenpiteitä, joilla pyritään 

pysäyttämään viruksen leviäminen. Toimenpiteet ovat voimassa 28.3. saakka. 

Muutoksista tiedotetaan erikseen. 

 

Lista toimenpiteistä ja suosituksista: 

- Kuntalaisia kehotetaan käyttämään edelleen kasvomaskia kaikissa yleisissä 

tiloissa. 

- Suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista. 

- Lukio siirtyy etäopetukseen 2.3. alkaen. 

- Yhteiskoulu (7.-9. lk) siirtyy etäopetukseen 8.3. alkaen. 

- Alakoulun ja varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu voimassa olevilla tavoilla. 

- Koulut ja varhaiskasvatus tiedottavat suoraan vanhempia ja oppilaita 

muutoksista. 

- Monitoimihalli sekä yhteiskoulu-lukion kuntosali suljetaan aikuisten ja yli 12 

vuotiaiden harrastustoiminnalta 27.2. alkaen. 

- Ulkoliikuntapaikat pidetään sääolosuhteiden mahdollistaessa avoinna 

omaehtoista liikkumista varten. 

- 12-vuotiaat tai nuoremmat lapset:  

o Harrastustoimintaa voidaan edelleen toteuttaa. 

o Kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä. 

o Ottelut ja kilpailut pidetään kunnan sisällä. 

o Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona. 

o Nuorisotalo on avoinna 1.3. alkaen alakoululaisille ma, ti ja to klo 17 – 

19 seuraavan ryhmäjaon mukaisesti: 

▪ Ma 5. luokkalaiset 

▪ Ti 6. luokkalaiset 



▪ To vuoroviikoin 5. ja 6. luokat. Viikko 9 (to 4.3) 5. luokka, viikko 

10 (to 11.3.) 6. luokka, viikko 11 (to 18.3.) 5. luokka, viikko 12 (to 

25.3.) 6.luokka jne. 

o Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus-ja kulttuuriministeriön 

ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä tulee noudattaa. 

o Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan, kontakteja 

välttäen. 

- Kirjaston käyttö on rajoitettu: 

o Pomarkun kunnankirjasto on avoinna koronaepidemiarajoitukset 

huomioiden. 

o Pikainen asiointi (max. 15 min), palauttaminen, varausten nouto ja 

lainaus. 

o Tietokoneiden käyttö ja tulostaminen ovat mahdollista pika-asiointina 

(max. 15 min). 

o Lehtilukusali on suljettu. Lehtien luku, opiskelu tai muu kirjastossa 

oleskelu ei ole sallittua. 

o Asioinnissa on velvoite käyttää maskia ja muistaa pitää turvaväliä. 

- Kunnanviraston ovet pidetään suljettuina. Tapaamiset henkilöstön kanssa 

tulee sopia etukäteen suoraan ao. henkilön kanssa. Asiointi henkilöstön 

kanssa suositellaan hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse.  

- Kunnan henkilöstö käyttää asiakastapaamisissa kasvomaskia. Tapaamiset 

pyritään hoitamaan lyhyesti ja turvavälejä noudattaen. 

- Asiakkaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia tapaamisissa. 

- Kunnan mahdolliset tapahtumat järjestetään etäyhteyksillä. 

- Kokoukset etänä. 

- Etätyön mahdollisimman laaja käyttö jatkuu. 

- Ulkopuolisiin kokouksiin osallistuminen vain etänä. 

- Yksityistilaisuuksien osalta suositellaan, ettei yli 6 hengen tilaisuuksia 

järjestettäisi. 

 

Alueellisia suosituksia ja ohjeistuksia tulee noudattaa 

 
Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän 
suositukset kokonaisuudessaan löytyvät täältä  
www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19 
 
Posan tiedotteet täältä 
www.eposa.fi/category/korona/ 

http://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19
http://www.eposa.fi/category/korona/


 

Edelleen kunta muistuttaa muista keskeisistä koronan leviämistä rajoittavista 

keinoista: hyvä käsihygienia, turvavälit, kontaktien ja turhan muualla kulkemisen 

vähentäminen. 

 

Lisätietoja: 

 

Kunnanjohtaja Jari Rantala 040 5824242, jari.rantala@pomarkku.fi 

 

Ylilääkäri Margit Seppälä, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä 

044 577 3200, margit.seppala@eposa.fi 

 

Pomarkun kunnan johtoryhmä 
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