
Lapinjärvellä useita uusia koronatartuntoja – muistakaa suositukset   4.12.2020 

       

Koronavirusepidemiatilanne on pahentunut koko maassa, mutta erityisesti Uudellamaalla, Uusimaa on epidemian 
leviämisvaiheessa. Lapinjärvellä on todettu uusia koronatartuntoja. Uusia tartuntoja on viimeisen viikon aika tullut 
yhteensä viisi, joista osa on jatkotartuntoja varhaiskasvatuksessa olleesta tartunnasta sekä osa uusia tartuntoja. 
Lisäksi useita henkilöitä on asetettu karanteeniin altistumisten vuoksi. Kaikkiin altistuneisiin on oltu yhteydessä.  

Tartuntojen leviämisen estämiseksi vetoamme kuntalaisiin, että noudattaisitte rajoituksia ja suosituksia.  

Lapinjärven kunta on HUSin pandemiajohtoryhmän linjausten mukaisesti sekä huomioiden tulevat joululomat 
palveluissa, laajentanut rajoituksia aikaisemmista. Lisäksi on annettu uusia suosituksia. Haastamme myös yritykset 
mukaan torjumaan tartuntojen leviämistä. 

Mikäli epäilet tartuntaa, toimi näin: 

> Varaa aika drive-in koronanäytteenottoon sähköisesti https://koronabotti.hus.fi/ Voit myös tehdä sähköisen 
oirearvioinnin Klinik asiointipalvelun kautta https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-terveyspalvelut 

Vastaamme klo 15 mennessä lähetettyihin yhteydenottoihin saman arkipäivän aikana. Tämän jälkeen lähetettyihin 
yhteydenottoihin vastaamme seuraavan arkipäivän aikana.  

> Mikäli et pysty asioimaan sähköisesti, voit myös soittaa  

Loviisan terveyskeskukseen puh. 019 505 1300 arkisin kello 8–16 

Muina aikoina Päivystysapu 116 117 

Hätänumero 112 

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa 20.12.2020 asti:  

• Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet on kielletty aluehallintoviraston päätöksellä.  
• Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös 

perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) 
muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 

• Kirjasto palvelee vain etänä ja kirjat saa vain etukäteen varatusti noutaa kirjastosta.  
• Lisäksi kunta on suositellut, että yksityiset toimijat sulkevat liikunnan ja vapaa-ajan tilat. 
• Päiväkodin molempien yksiköiden ja alakoulujen henkilökunta käyttää maskia tai suojavisiiriä 

työssään. 
• Musiikkiopisto on siirtynyt etäopetukseen 20.12 asti. Tämä koskee kaikkea musiikkiopiston opetusta 

(yksilö- ja ryhmäopetus) ja muuta toimintaa. Etäopetus toteutetaan pääsääntöisesti lukujärjestyksen 
mukaisesti. Lisätietoja omalta opettajalta. 
 

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa 6.1.2021 asti: 

• Nuorisotyö toimii vain etänä diginuokkuna.  
• Kaikki kunnan sisäliikuntatilat (kuntosali, pakkaamo, liikuntahallit) on suljettu.  
• Koululiikunta järjestetään ulkoliikuntana.  
• Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa 

ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot 
ulkokentiltä on peruttu. 

• Pyydetään edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden 
osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä 
myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä. 



• Lapinjärven kunta työskentelee pääsääntöisesti etänä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on 
tilapäisestikin mahdollista. Henkilökunta noudattaa turvavälejä ja maskisuosituksia.  

• Emme ota vastaan vieraita kunnan tiloihin pois lukien Honkahovi. Katso tarkemmat ohjeet alla 

Muistutamme Honkahovin ja Onnikodin vierailuihin liittyvistä rajoituksista:  

Vierailut vanhuspalvelun yksikköihin tapahtuvat aina etukäteen puhelimitse sovitusti hoitohenkilökunnan kanssa, 
vain 1 vieras kerrallaan/asiakas.  

Jos sinulla on mitä tahansa infektio-oireita, et voi tulla vierailulle! 

Vierailijalle annetaan suusuojain ja kädet desinfioidaan. Suusuojainta on ehdottomasti pidettävä päällä koko 
vierailun ajan. Vierailijat pyrkivät pitämään 2 metrin turvaväliä asiakkaaseen. Vierailu toteutetaan asiakkaan omassa 
huoneessa, ei yhteisissä tiloissa. Yksikössä saa vierailla kerrallaan 30 minuuttia/vieras. 

Lisäksi pyydämme huomioimaan Loviisan kaupungin rajoitukset:  

Vierailut Loviisan terveyskeskuksen osastolla altistavat sekä henkilökuntaa että potilaita mahdolliselle 
koronavirustartunnalle. Varmistaaksemme potilaiden ja työntekijöidemme turvallisuuden olemme asettaneet 
vierailukiellon terveyskeskuksen osastolle ajalle 5.12 – 20.12.2020. 

Vierailukielto ei koske saattohoidossa olevien potilaiden omaisia, näistä käynneistä sovitaan erikseen 
hoitohenkilökunnan kanssa. 

Tiedottaminen 

Lapinjärven kunta tiedottaa koronatilanteesta kotisivujen ja facebookin kautta sekä suoraan niille keitä asia koskee. 
Koulujen ja päiväkodin osalta käytämme tiedotuskanavana oppilastietojärjestelmä Wilmaa. Muutoin tiedotamme 
suoraan asiakkaille yksiköiden kautta tai puhelimitse. Huomioimme tiedotuksessamme yksilöiden terveystietojen 
suojan ja tiedotamme ainoastaan siinä laajuudessa, kun se on yleisen edun mukaista. 

Kunnanvirasto palvelee asiakkaista pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860. 
Kunnanvirasto on suljettuna 6.1.2020 asti.  

Lapinjärven kirjastot siirtyvät noutopalveluun 27.11.  – 20.12. väliseksi ajaksi. 

Samoin kuin aiemmin, aineistoa on mahdollista saada lainaksi seuraavilla tavoilla: 
– tee varaus Helle-Finna -verkkokirjastossa 
– soita kirjastoon (puh. 050 313 8631) 
– lähetä sähköpostia (lapinjarvi.kirjasto[at]lapinjarvi.fi)  
Vastaamme puheluihin ja viesteihin kirjaston normaaleina aukioloaikoina. Kun saamme tiedon siitä, mitä aineistoa 
haluat lainata, etsimme toivomasi aineiston tai teemme siihen varauksen. Kun varauksesi on valmis, saat siitä 
noutoilmoituksen ja voit noutaa varauksesi kirjaston eteisestä kirjaston aukioloaikana. Palautukset voi jättää 
kirjaston palautuslaatikkoon 

Pääkirjasto on avoinna 
21.–22.12. normaalisti (ellei koronan vuoksi tule jotakin muutoksia) 
23.12. klo 10–14 
24.–25.12. suljettu 
28.–30.12. normaalisti 
31.12. klo 10–14 
1.1. suljettu 
4.–5.1. normaalisti 
6.1. suljettu 
 
Jos koronatilanne aiheuttaa huolia keskusteluapua tarjoavat seurakunnan toimesta 

diakoni Kari Martikainen p. 050 382 7523 
kappalainen Tuire Huovinen-Westerlund p. 050 382 7522 
nuorisotyönohjaaja Jaana Huovila p. 040 515 1473 



www.agricolanseurakunta.fi  

Kasvomaskit vähävaraisille  

Vähävaraisille asukkaille jaetaan kasvomaskeja. Jakelutilanteessa ei kysytä henkilötietoja tai varallisuutta, käyntiä ei 
myöskään rekisteröidä asiakastietojärjestelmiin. Maskeja jaetaan seuraavasti: 

Lapinjärven terveystalolla (Lapinjärventie 27, Lapinjärvi) – keskiviikkoisin kello 9–10 

Loviisan perusturvakeskuksessa (Öhmaninkatu 4, Loviisa) – maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9–10. Jakelu 
tapahtuu aikuissosiaalityön tiloissa, sisäänkäynti pihan puolelta, ovi C2. Lisäksi kasvomaskeja jaetaan Loviisassa 
aikuissosiaalityön asiakkaille tavanomaisen käynnin yhteydessä. 

Huom! Mikäli sinulla on flunssaoireita, et voi tulla jakelupisteeseen noutamaan kasvomaskisi. Näissä tapauksissa 
pyydämme soittamaan aikuissosiaalityön palveluohjaukseen, puh. 040 667 1798. Iäkkäät henkilöt jotka eivät pääse 
jakelupisteeseen pyydetään soittamaan senioripalveluiden palveluohjaukseen, puh. 040 575 3147. 

Haastamme yritykset mukaan viruksen torjumiseen  

Haastamme myös yritykset mukaan torjumaan tartuntojen leviämistä omassa toiminnassaan. Nyt kaikki ideat kehiin, 
millä voimme katkaista tartuntaketjut sekä ylläpitää myönteistä henkeä kunnassa samalla huomioiden rajoitukset.  

Jatkuva seuranta 

Lapinjärven kunnan johtoryhmä seuraa tiiviisti koronatilanteen kehittymistä ja tekee tiivistä yhteistyö Loviisan 
kaupungin tartuntatautitiimin kanssa.  Kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen mukaan ja noudattaa 
annettuja Aluehallintoviraston sekä Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia.  

Yhdessä toimien turvaamme turvallisen ja terveen joulun kaikille meille!  

Lapinjärven kunnan johtoryhmä 

http://www.agricolanseurakunta.fi/

