
Många nya coronasmittor i Lappträsk – kom ihåg rekommendationerna! 

      4.12.2020 
Coronavirusepidemiläget har försvårats i hela landet, men speciellt i Nyland och Nyland befinner sig i 
epidemins spridningsfas. Nya coronainfektioner har konstaterats i Lappträsk. Totalt har fem nya infektioner 
förekommit under den senaste veckan, varav några är uppföljningsinfektioner från infektionen inom 
småbarnsfostran och vissa nya infektioner. Dessutom har flera personer satts i karantän för exponeringar. 
Alla exponerade har kontaktats. 

För att förhindra spridning av infektioner uppmanar vi invånarna att följa begränsningarna och 
rekommendationerna. 

I enlighet med riktlinjerna från HUS: s ledningsgrupp för pandemier och med hänsyn till kommande julhelg  
har Lappträsk kommun utökat begränsningarna inom tjänsterna. Dessutom har nya rekommendationer 
gjorts. Vi utmanar också företag med i bekämpningen av viruset. 

Om du misstänker coronasmitta, gör så här: 

>Boka en tid för drive in -coronaprovtagning på adressen https://koronabotti.hus.fi/ Du kan även göra en 
elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-
terveyspalvelut 

Vi svarar på meddelanden som skickas senast klockan 15 inom samma arbetsdag, på meddelanden skickade 
efter klockan 15 svarar vi inom nästa arbetsdag. 

>Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du också ringa Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 
vardagar klockan 8–16 

Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117 

Nödnummer 112 

För att förhindra spridning av infektioner uppmanar vi invånarna att följa begränsningarna och 
rekommendationerna. 

Följande begränsningar är i kraft t.o.m. 20.12.2020: 

• Alla tillställningar som ordnas inom- och utomhus är förbjudna i enlighet med beslutet av 
regionförvaltningsverket. 

• Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas. Privata sammankomster betyder också 
familjetillställningar. Ett undantag från rekommendationen är att små (upp till 10 personer) 
minnesstunder kan ordnas. 

• Biblioteket betjänar endast på distans och endast böcker som reserverats på förhand kan hämtas 
från biblioteket. 

• Dessutom har kommunen rekommederat att privata aktörer stänger idrotts- och fritidsutrymmena. 
• I de båda dagvårdsenheterna och lågstadieskolorna använder personalen ansiktsmask och visir i sitt 

arbete. 
• Musikinstitutet har övergått till distansskola t.o.m. den 20.12. Det här gäller musikinstitutets hela 

undervisning (både individuell och gruppundervisning) samt övrig verksamhet. 
Distansundervisningen förverkligas huvudsakligen enligt läsordningen. Mera info av den egna 
läraren. 

https://koronabotti.hus.fi/
https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-terveyspalvelut
https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-terveyspalvelut


Följande begränsningar äri kraft t.o.m. 6.1.2021: 

• Ungdomsarbetet fungerar endast på distans som digiunkkan. 
• Alla kommunens idrottsutrymmen är stängda (konditionssalen, Pakkaamo. idrottshallarna). 
• Skolgymnastiken ordnas utomhus 
• All organiserad hobbyverksamhet inomhus (även konstutbildning) och utomhus, hobbyverksamhet 

för över 20-åringar avbryts. Alla turer på uteplaner för hobbyverksamhet för över 20-åringar har 
ställts in.  

• De rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker 
kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker barn från daghemmet samt 
också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna. 

• Lappträsk kommun arbetar i huvudsak på distans i alla sådana uppgifter där det tillfälligt är möjligt. 
Personalen följer rekommendationer för säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask. 

• Vi tar inte emot gäster i kommunens utrymmen, förutom Tallmogården. Se närmare instruktioner 
nedan 

Vi påminner om begränsningarna vid besök på Tallmogården och Onnihemmet: 

Besök på äldreboende enheter sker alltid enligt överenskommelse med vårdpersonalen per telefon, endast 
1 gäst åt gången/klient. 

Om du har någon form av symtom på infektion, kan du inte komma på besök! 

Besökaren får ansiktsmask och händerna desinficeras. Ansiktsmasken måste användas under hela besöket. 
Besökaren strävar efter att hålla 2 meters avstånd till klienten. Besöken sker i klientens eget rum, inte i 
gemensamma utrymmen. I enheten får besöken vara 30 minuter/gäst. 

Dessutom ber vi observera Lovisa stads begränsningar: 

Besök på hälsocentralens avdelning utsätter både personal och patienter för eventuell coronavirussmitta. 
För att garantera våra patienters och arbetstagares trygghet har vi beslutat om besöksförbud på 
hälsocentralens avdelning för tiden 5.12 – 20.12.2020. 

Besöksförbudet gäller inte anhöriga till patienter i terminalvård, om dessa besök kommer man skilt överens 
om med vårdpersonalen. 

Information 

Lappträsk kommun ger allmän information om coronaläget via sin webb-plats och facebook samt 
noggrannare information direkt till berörda parter. För skolornas och daghemmets del ger vi information 
via elevdatasystemet Wilma. Till övriga delar ger vi information åt kunderna direkt via enheterna eller per 
telefon. I vår information beaktar vi integritet gällande individernas hälsouppgifter. Vi ger information 
endast i den utsträckning informationen är av allmänt intresse och inte kränker den personliga integriteten. 

Kommunkansliet betjänar kunderna i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860. 
Kommunkansliet är stängt t.o.m den 6.1.2020. 

Lappträsk biblioteken övergår till hämttjänster för tiden 27.11.-20.12. 

Som tidigare, man kan reservera material på följande sätt: 
-gör en reservering på Helle-Finna-nätbibliotek 
-ring biblioteket (tel 050 313 8631) 

mailto:kunta@lapinjarvi.fi


-skicka e-post (lapinjarvi.kirjasto(at)lapinjarvi.fi) 
Vi svarar i telefon och på meddelanden vid bibliotekets normala öppethållningstider. När vi får information 
om vilket material du vill låna, söker vi fram och reserverar det. När din reservering är klar, får du 
meddelande om upphämtning och du kan hämta den från bibliotekets tambur vid bibliotekets 
öppethållningstider. Returneringar kan lämnas i bibliotekets returlåda. 

Huvudbiblioteket har öppet 
21.-22.12. normalt (om det inte p.g.a. corona blir andra ändringar) 
23.12. kl 10-14 
24.-25.12. stängt 
28.-30.12. normalt 
31.12. kl 10-14 
1.1. stängt 
4.-5.1. normalt 
6.1. stängt 

Om coronasituationen orskar oro erbjuder församlingen diskussionshjälp 

diakon Rea Skog 040 596 2659 
kyrkoherde Stina Lindgård tfn 050 382 7524 
ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson tfn 044 722 9208 
www.agricolaforsamling.fi  

Ansiktsmasker till mindre bemedlade 

Till mindre bemedlade invånare delas ut ansiktsmasker. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter 
eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem. Masker delas 
enligt följande: 

Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10 

Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen 
sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter 
kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök. 

Obs! Om du har förkylningssymptom, kan du inte komma till utdelningsplatsen för att avhämta dina 
ansiktsmasker. I dessa fall ber vi dej kontakta vuxensocialarbetets servicehandledning, tfn 040 667 1798. 
Äldre personer som inte kan ta sig till en utdelningsplats ombeds kontakta seniorservicens 
servicehandledning tfn 040 575 3147. 

Vi utmanar företag med i bekämpningen av viruset 

Vi utmanar också företag att bekämpa spridningen av infektioner i sin egen verksamhet. Ta i bruk alla idéer 
med vilka vi kan bryta infektionskedjorna och upprätthålla en positiv anda i kommunen samtidigt som vi tar 
hänsyn till begränsningarna. 

Fortsatt bevakning 

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun följer noggrant med utvecklingen av coronasituationen och gör ett 
nära samarbetet med Lovisa stads pandemigrupp. Kommunen tar till nödvändiga åtgärder vid behov och 
följer rekommendationerna i enlighet med Regionalförvaltningsverket och social- och 
hälsovårdsministeriet. 

Genom att arbeta tillsammans garanterar vi en säker och frisk jul för oss alla! 

http://www.agricolaforsamling.fi/


Ledningsgruppen i Lappträsk kommun 

 


