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Tiedote Korona-epidemiasta
 (Tilanne 19.3.2020)

Valtioneuvosto totesi tiedotustilaisuudessaan 17.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa  
koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi lisätoimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi  
Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan 

toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. 

Nämä linjaukset tarkoittavat Perhon kunnassa sitä, että  Perhon kunnanvirasto on suljettuna 
13.4.2020 saakka. Suurin osa työntekijöistä on etätyössä ja pyydämme ottamaan yhteyttä soitta-

malla tai sähköpostilla, asiakaspalveluaika on klo 8.30-14.30. Tarvittaessa voimme sopia kiireellisiin 
asioihin tapaamisajan kunnanvirastolle. 

Koulut on suljettu 18.3.2020 alkaen ja lähiopetus niissä keskeytetty (pois lukien kriittisten alojen 
henkilöstön 0-3 luokkalaiset lapset, tällä hetkellä 15 oppilasta lähiopetuksessa). Etäopetus käyn-
nistyy täydellä teholla maanantaina 23.32020. Huoltajien ensisijainen tiedotuskanava on Wilma.

Varhaiskasvatusyksiköt pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriit-
tisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssä-
käynti. Suositus kuitenkin on, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Poikkeustilan 

aikana varhaiskasvatuksen maksut hyvitetään kotona lastaan hoitaville perheille.

Kirjasto, nuoppari, liikuntasalit ja kuntosali pidetään suljettuna. Kirjaston kirjat voi palauttaa 
ulko-ovessa olevan palautusluukun kautta. Myöhästymismaksuja ei peritä poikkeusaikana.  

Nuoristoimen työntekijät ovat nuorten tavoitettavissa eri viestintäkanavissa ja myös puhelimella ja 
sähköpostilla.  

Valtioneuvosto velvoitti yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa 
mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Vältämme jokainen turhaa oleilua 

yleisillä paikoilla, huolehdimme hyvästä käsihygieniasta sekä itsemme ja läheistemme terveydestä.

Perhon kunnassa toimitaan eri viranomaisten ohjeistusten mukaisesti ja ajantasaisen tiedon löydät 
Perhon kunnan nettisivuilta www.perho.com/index.php/korona-tiedote

Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. 

Seuraa SOITEn tiedottamista aiheesta osoitteessa:  
korona.soite.fi

Olemme kaikki tilanteessa, jossa emme ole aiemmin olleet. 
Perhon kunta toivoo kaikille asukkaille kärsivällisyyttä ja rauhallisuut-

ta. Tämänhetkisen tiedon mukaan (19.3) Perhon kunnan alueella ei ole 
todettuja koronavirusinfektioita. Pyydämme kuntalaisia suhtautumaan 

epidemiaan asiaan kuuluvalla vakavuudella. 
Vältetään ylimääräistä matkustelua/lomailua niin kotimaassa kuin 
ulkomailla. Muistetaan olla yhteydessä läheisiimme ennen kaikkea 
puhelimen välityksellä tai jollain muulla vaihtoehtoisella tavalla.
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Hyvät vanhemmat,

Haluamme kiittää teitä kaikesta siitä kärsivällisyydestä ja joustavuudesta, jota 
olette osoittaneet koululaisten etäopiskeluun siirtymisen vuoksi. Kotona opiskelun myötä 
vanhempien vastuu lapsen koulutyön tukemisessa korostuu entisestään. On hyvä seurata 
koulutehtävien asiallista tekemistä ja mahdollisuuksien mukaan myös auttaa lapsia 
koulutehtävissä. 

Erityisen tärkeää on pyrkiä säilyttämään normaali koulurytmi: aamulla herääminen, aamu-
pala, päivän koulutehtävät sopivasti tauottaen, vapaa-ajasta nauttiminen ja hyvissä ajoin 
iltaisin nukkumaan meneminen. Tärkeää on muistaa opiskelun ohessa riittävä ravinto, ulko-
ileminen ja lepääminen. Opettajat vastaavat ja huolehtivat parhaalla mahdollisella tavalla 
lastenne etäopetuksesta. Koulupäivän aikana kaikki opettajat, ohjaajat ja rehtorit ovat tavoi-
tettavissa entiseen tapaan. 

Hyvällä yhteistyöllä ja positiivisella asenteella pärjäämme nyt ja tulevina päivinä!

Tiedote kuntalaisille,

Laskutusohjelman muutoksesta johtuen mm. kevään vesi- ja jätevesilaskut 
tulevat asiakkaille paperilaskuina. Halutessasi Perhon kunnasta tulevat laskut e-laskuina, pyydämme 
tekemään e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi. 

Suoramaksupalvelu toimii normaalisti, jota EI tarvitse ottaa käyttöön uudelleen.

Tarvitsetko apua Koronan takia?

Koronaviruksen takia suomalaisia on neuvottu välttämään sosiaalista kanssakäymistä. Tärkeintä 
tämä on ihmisille, jotka ikänsä tai jonkun muun syyn takia kuuluvat erityiseen riskiryhmään. Heidän 
tulee varoa kokoontumisia ja sosiaalisia tilanteita muita enemmän.

Kauppakassipalvelu ja lääkekassipalvelu

Kauppakassipalvelu on Perhon alueella jo vuosia toiminut vakiintunut toimintatapa.  
Perhon K-market Ikiliikku ja Perhon Talouskauppa toimittavat asiakkailleen ruokatarvikkeita kor-
vausta vastaan. Kauppatilaukset tehdään aina suoraan kauppaan puhelimitse. Tilauksen voi tehdä 
asiakas, omainen, läheinen tai hoitava taho. Laskutus tapahtuu kauppiaan määrittelemällä tavalla. 
Kaupat määrittävät itse tuotteiden keräämisen hinnan.

Lääkkeet tilataan apteekista suoraan ja toimitetaan asiakkaan kotiin.
Palvelussa huomioidaan vaitiolovelvollisuus ja noudatetaan tarvittavia varotoimenpiteitä infektioris-
ki huomioiden. Tavarakuljetukset jätetään oven ulkopuolelle, mikäli tilanne sen mahdollistaa.

Ruokatilaukset:
K-market Ikiliikku  06 8631 300
Perhon Talouskauppa 06 8632 103

Lääketilaukset:
Perhon apteekki 045 8523 679

Tilaukset tulee tehdä maanantaisin ja/tai torstaisin klo 9-12 suoraan kauppaan tai apteekkiin. Tuot-
teet toimitetaan saman päivän aikana vapaaehtoisten avulla. Kuljetus on ilmainen.

Palvelua ovat järjestämässä Perhon kunta, Perhon seurakunta, Lions Club Perho, Perhon apteekki, 
K-market Ikiliikku ja Perhon Talouskauppa.
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Koronavirus aiheuttaa muutoksia, 
mutta pyrimme turvaamaan ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen työntekijät hoitavat toistaiseksi työtehtäviinsä liittyviä tapaamisia pääosin puhelimit-
se ja etäyhteyksin. Vältämme matkustamista sekä kasvokkain tapahtuvaa kanssakäymistä ja kokouk-
sia. Siirrämme järjestämiämme kokouksia ja tilaisuuksia tai tarjoamme kokouksiin 
videoyhteysmahdollisuuden. Ilmoitamme tapahtumiin liittyvistä muutoksista monissa kanavissa. 
Kannattaa ottaa myös sosiaalisen median kanavat seurantaan.

Henkilöstöämme on ohjeistettu tekemään etätyötä työtehtävien sen salliessa. 
Kaikki asiakaspalvelun kannalta tärkeät tapaamiset ja tehtävät pyritään kuitenkin hoitamaan tavalla 
tai toisella tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Asiantuntijamme ottavat asiakkaisiimme yhteyttä, kun on tarpeen sopia erityisistä menettelytavois-
ta esim. yritys- tai tilakäyntien yhteydessä. 
Tavoitteena on omalta osaltamme hidastaa korona-viruksen leviämistä sekä turvata henkilöstömme 
terveys ja palvelujen toimivuus.

On tärkeää myös turvata ELY-keskuksessa yhteiskunnan kannalta kriittisiä tehtäviä. Näitä ovat esi-
merkiksi vesihuollon toiminnan tukeminen, maanteiden kunnossapito ja elinkeinoelämän toimin-
nan turvaaminen.

Yrittäjille on luvassa apua, sillä tämä poikkeustilanne koskettaa monia yrityksiä poikkeuksellisen 
paljon. 
Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä.

Tiesithän, että ELY-keskuksen kanssa voi asioida myös sähköisesti. 
Sähköinen asiointi on auki 24/7. 

ELY-keskus seuraa tilannetta jatkuvasti ja myös sen myötä ohjeet ja toimintatavat tarkentuvat. 
Viestimme aktiivisesti muutoksista.

Lisätietoja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Elinkeinoasiat Etelä-Pohjanmaaa Ylijohtaja Mika Soininen, puh.  0295 027 403
Ympäristöasiat johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, puh. 050 344 2414
Liikenne ja tienpitoasiat johtaja Anders Östergård, puh. 0295 027 766
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Soite avasi henkisen ensiavun puhelimen

Soite on avannut henkisen ensiavun puhelimen, johon voit soittaa, jos koronatilanne 
huolestuttaa sinua henkisesti ja koet psyykkistä oireilua, esimerkiksi ahdistusta 
tilanteen takia.

Henkisen ensiavun puhelin: 06 828 7288

Avoinna arkisin ma-pe klo 9-15.

Huolipuhelimeen vastaavat psykiatriset sairaanhoitajat.

Henkisen ensiavun puhelimessa ei anneta hoidollisia neuvoja koronavirus-infektio- 
epäilyhin tai hoitoon liittyen - näissä asioissa opastaa 

TIEDOKSI! 
PERHON TERVEYSKESKUKSEN KUNTOUTUS ON SULJETTU VIIKOLLA 19-21.

AKUUTEISSA ASIOISSA YHTEYS TUNKKARIN KUNTOUTUKSEEN, 
P. 040 804 5100, 040 804 5102

Soiten koronasivusto avattu

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on avannut oman 
verkkosivuston koronaviruksesta tiedottamiseen. Sivusto löytyy osoitteesta: 

korona.soite.fi

Jatkossa koronatiedottaminen keskittyy tälle uudelle sivustolle.
 
Uudelle sivustolle on koottu toimintaohjeet mihin ottaa yhteyttä, jos tarvitsee apua 
flunssaoireisiin tai epäilee koronavirustartuntaa. Sivustolle päivitetään myös Soiten 
toimipisteiden poikkeavat aukioloajat sekä toimintamuutokset. Lisäksi sivustolla on 
hyödyllisiä linkkejä ja luotettavia some-nostoja. Sivustoa päivitetään suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.
 
Oma koronavirussivusto luotiin, jotta Soiten verkkosivusto www.soite.fi ei kuormittuisi 
liikaa ja kaikki tieto löytyisi selkeästi yhdestä paikasta. Soiten verkkosivustolta 
www.soite.fi on ohjaus uudelle koronasivustolle.

Soiten koronaneuvontapuhelin 06 828 7499 joka päivä klo 8-20.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Ulkoministeriön ohje 
koronaepidemian hillitsemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi

• Vältä kättelyä tervehtiessä 

• Vältä koskettamasta silmiä, nenää tai suuta ellet ole juuri pessyt 
käsiäsi 

• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla tai yski hihaasi, älä 
käsiisi. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.  

• Huolehdi hyvästä käsihygieniasta, eli pese kädet usein  
lämpimällä vedellä ja saippualla 

• Käytä käsien desinfiointihuuhdetta tarvittaessa
 - Ota käsihuuhdetta runsaasti, noin ruokalusikallinen  
 kämmeneesi, ja hiero siihen sormenpäät ja peukalot ja lopuksi  
 hiero aine kauttaaltaan käsiisi. Käsihuuhteella on suositeltavaa  
 puhdistaa kädet myös käsineiden riisumisen jälkeen. 

• Vältä kotimaan ja ennen kaikkea ulkomaan matkailua
 - Suositeltavaa on pitää vähintään 7-14 vrk:n varoaika työstä,  
 koulusta ja päivähoidosta varsinkin ulkomaanmatkalta  
 palatessa. Ohjeistus koskee kaikkia perheenjäseniä. 

• Vältä yleisötapahtumia, isoja kauppakeskuksia ja muita  
väentungoksia.

• Puhdista kodin pinnat usein ja huolellisesti ja huolehdi  
esimerkiksi puhelimen, näppäimistön ja kaukosäätimen  
puhtaudesta.

• Huolehdi käymälähygieniasta ja sulje WC-istuimen kansi ennen 
huuhtelua.

Muistutamme myös, että mikäli perheessä on flunssan oireita, 
pyydämme jäämään kotiin eikä myöskään oireettomia sisaruksia  

tuotaisi päivähoitoon tai kouluun.
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