Meddelande 6.5.2020
Begränsningarna inom småbarnsfostran och grundundervisningen avvecklas och bl.a. inom
grundundervisningen återgår eleverna från distansundervisning till närundervisning fr.o.m. den 14.5.2020.
Tjänsterna för småbarnspedagogik och skolorna informerar hemmen via Wilma om de noggrannare
planerna. Daghemmet och skolorna välkomnar alla barn och elever. Normala regler och anvisningar gäller
igen inom undervisningen och anordnandet av den och de gäller alla. Även anvisningarna beträffande
frånvaro är ikraftvarande fr.o.m. 14.5. Möjligheten att återbetala avgifter för småbarnsfostran under
corona-pandemin upphör 13 maj 2020. Tjänsterna för småbarnspedagogik och skolorna vill påminna att
man inte skall komma till daghemmet eller skolan om man är sjuk och att alla ska följa anvisningarna om
säkerhet och hygien, så som skyddsavstånd och handtvätt.
Skollunchen ordnas som vanligt i skolorna, och utdelningen av matkassar upphör. Den sista matkassen
utdelades 28.4.2020.
På grund av användningen av utrymmen ordnas den finskspråkiga förskole-undervisningen i Kapellby på
Hela Byns Arbetsrum fr.o.m. 14.5.2020. Förskole-eleverna i Kirkonkylän koulu övergår därmed under
ledning av sin lärare undervisas i Hela Byns Arbetsrum. Förskole-eleverna i Hilda Käkikosken koulu
fortsätter sin skolgång i den egna skolan. Den svenskspråkiga förskole-undervisningen ordnas
fortsättningsvis på Kapellby skola. Kompletterande dagvård ordnas som vanligt.
Morgon- och eftermiddagsverksamheten inleds på nytt med början 14.5, när eleverna återvänder till
närundervisningen.
Klubbverksamheten i skolorna ordnas inte under slutet av läsåret när eleverna återvänder till
närundervisningen.
Ungdomsgården Unkkan öppnas igen med början 1.6.2020. Ett traditionellt sommarläger ordnas inte, men
ungdomstjänsterna kommer att ordna sommarverksamhet i juni. Vi informerar om sommarverksamheten
senare, när planerna preciseras.
Idrottslokalerna öppnas med början 1.6.2020, och idrottslokaler så som konditionssalen och idrottssalarna
kan igen användas och turer kan ansökas. Kort till konditionssalen går att köpa från servicepunkten i
kommunkansliet vid adressen Lappträskvägen 20A. Kommunkansliet håller stängt, men ring på dörrklockan
så öppnar vi dörren åt dej. Beslut om regelbundna salturer i idrottslokalerna under nästa
verksamhetsperiod fattas efter att mötet om utdelningen av salturer har hållits.
I enlighet med regeringens beslut på måndagen öppnas biblioteken 1.6.2020, men utlåning tillåts
omedelbart. Återlämningslådan är i bruk vid huvudbiblioteket i Kapellby. Med stöd av lagen om
smittsamma sjukdomar sänder social- och hälsovårdsministeriet regionalförvaltningsmyndigheterna ett
styrningsbrev om genomförande av dessa begränsningar för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.
Lappträsk kommun följer inkommande anvisningar gällande öppnandet av det egna biblioteket 1.6.2020. Vi
meddelar senare om bibliotekens öppning.
Mattvättstället öppnas fredagen den 8.5.2020.
Taitopaikka öppnas 1.6.2020.
Det rekommenderas fortfarande att över 70-åringar undviker fysisk kontakt i mån av möjlighet.
Butikstjänsterna för de äldre fortsätter oförändrat. Begränsningar vid besök på vårdenheterna gäller tills
vidare.

Kommunkansliet håller stängt tillsvidare. Kunder betjänas per telefon, kommunens växel 019-510 860 och
per e-post kunta@lapinjarvi.fi
Ledningsgruppen i Lappträsk kommun

