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Koronavirus ja sen vaikutus Maskun kunnassa
Maskun kunta noudattaa toiminnassaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi valtioneuvoston, aluehallintoviraston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Perusturvakuntayhtymä Akselin määräyksiä. Näiden ohjeiden pohjalta on päätetty, että osa toiminnasta
keskeytetään toistaiseksi ja yleisötapahtumat perutaan kunnan järjestäminä tai kunnan tiloissa.
Vierailijaryhmien sovitut vierailut kunnan toimipisteissä on peruttu ja uusia ei toistaiseksi
sovita.
Vapaa-aika, liikunta- ja nuorisopalvelut
• Kunnan järjestämät ohjatut ryhmäliikunnat peruutetaan 16.3. alkaen toistaiseksi.
• Kunnan järjestämä harrastustoiminta peruutetaan 16.3. alkaen toistaiseksi.
• Liikuntasalivuorot peruutetaan 16.3.
• Kunnan kuntosalit suljetaan 16.3. alkaen toistaiseksi.
• Nuorisotilat suljetaan 16.3. alkaen toistaiseksi.
• Raisio-opiston toiminta on keskeytetty 14.3. alkaen toistaiseksi
Kirjastopalvelut
• Kirjastoissa järjestettävät yleisötilaisuudet perutaan 16.3. alkaen toistaiseksi. Kirjastojen lainaustoiminta on toistaiseksi avoinna kirjastojen normaaleina aukioloaikoina.
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
• koulut toimivat normaalisti
• Maskun Hemmingin koulu: työelämään tutustuminen (TET) -jaksot on peruttu
• Kouluun ja varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä.
• Mikäli saavutte ulkomailta ja vaikka olette tullessanne oireettomia, suosittelemme
vahvasti tällä hetkellä kotiin jäämistä kahdeksi viikoksi Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti. Ole tällöin yhteydessä lapsen opettajaan tai päivähoitoryhmään/perhepäivähoitajaan.
o Oppilaita on ohjeistettu pitämään koulukirjat kotona ja ottamaan päivittäin tarvittavat kirjat mukaan kouluun.
o Jos huoltaja haluaa pitää lapsensa kotona, vaikka lapsi ei ole sairas tai karanteenissa, lapselle pitää hakea vapautusta koulutyöstä tai esiopetuksesta.
Lupa poissaoloon haetaan voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.
• Varhaiskasvatuksessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien lasten vanhempiin vedotaan, että he mahdollisuuksien mukaan pyrkisivät järjestämään itse lastensa hoidon
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Muut palvelut
• Maskun kunnanvirasto (Keskuskaari 3, Masku), varhaiskasvatus- ja opetustoimisto
(Hallintotie 2, Masku), sekä vapaa-aikatoimisto (Askaistentie 142, Lemu) palvelevat
toistaiseksi normaalisti. Jos mahdollista, hoida asia puhelimitse tai sähköpostilla.
Tullessasi kunnanvirastolle, huolehdithan hyvästä käsihygieniasta.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Perusturvakuntayhtymä Akseli vastaa Maskun kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. Seuratkaa ja noudattakaa heidän ohjeistustaan: https://www.soteakseli.fi/.

Tiedote päivitetään Suomen hallituksen maanantaina 16.3.2020 tekemien linjausten mukaiseksi.
Tiedote julkaistaan Maskun kunnan kotisivuilla ja facebookissa, seuraathan näitä kanavia
aktiivisesti.

