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Hattulan kunnan palveluiden järjestäminen Korona epidemian aikana –
päivitetty 12.8.2020.
Tähän tiedotteeseen on koottu ajantasaiset tiedot Korona epidemian rajoitusten vaikutuksista
kunnan palveluihin.
Kunnanvirasto
- Perusturvan kunnanvirastolla toimivien palveluiden osalta toimitaan normaalikäytännön
mukaisesti ajanvarauksella. Kunnanvirastolla tapahtuvat perusturvan tapaamiset hoidetaan
ensisijaisesti puhelimitse tai muilla etäyhteyksillä.
- Hallinnon henkilöstön tavoittaa puhelimitse tai sähköpostite.
- Teknisen toimen ja rakennusvalvonnan osalta siirrytään sähköiseen asiointiin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
- Liikunta.
Ulkoliikuntatilat ovat normaalissa käytössä.
Liikuntasalit ovat normaalissa kesäkäytössä elokuun loppuun saakka.
Kuntosalit. käytössä pl. Punojanportin kuntosali, joka on suljettu.
Liikuntatiloissa tulee noudattaa voimassaolevia viranomaissuosituksia ja tilojen käyttö on
kiellettyä oireisena.
- Kirjasto on 31.8 asti avoinna seuraavasti (kesäajat): ma – ke 10.00 – 19.00, to – pe 10.00 – 16.00.
Lehtisali on avoinna jo klo 8.00. Viikonloppuisin kirjasto on suljettuna.
Erityisesti riskiryhmiä palvelemme kirjaston ovella joka arkipäivä klo 9.00 – 10.00.
Huomioithan turvavälit asioidessasi kirjastossa. Oireisena ei voi tulla kirjastoon.
Perusopetus ja varhaiskasvatus
- Uusi lukuvuosi alkaa kouluissa tiistaina 11.8.
- Koulut ja päiväkodit aloittavat toimintansa normaalisti ja opetus järjestetään lähiopetuksena.
- Opetuksessa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja
kulttuuriministeriön antamia suosituksia.
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut
- Viranomaispalvelut toimivat normaalisti, mutta etä-/puhelinyhteyksiä suosien
- Kuntotuulia: päivätoiminta käynnistetty 3.8.
- Juteinikoti ja Willa Katinala: asukkaiden kotilomat sallittuja.
- Kehitysvammaisten Päivätoiminta Pappilanniemessä on vielä toistaiseksi suljettu
- Ulkopuolisten vierailut: Palvelutalo Kissankello, Helmi ja Punojanportti: vierailut mahdollisia
etukäteen sovittuina ja valtakunnallisia turvallisuusohjeita noudattaen.
- Puhelinpalvelut Punojanportin numeroon on toistaiseksi käännetty aikuissosiaalityöhön
Terveydenhoito
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Terveyskeskuksessa asiointi tapahtuu aina ensin puhelimitse, soittamalla numeroon 03 673 1277.
Hoidon tarpeen arvio -puhelimessa on takaisinsoittojärjestelmä, kuuntele nauhoite loppuun saakka.
Parolan terveysasemalle on koronatilanteesta huolimatta turvallista tulla!
Älä jää selkeiden oireiden ilmetessä kotiin, vaan ole puhelimitse ajoissa yhteydessä
terveysasemalle, jossa terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilanteesi. Ennaltaehkäisevä
terveydenhuolto ylläpitää hyvinvointia epidemian aikana ja sen jälkeen.
Naapuriapu
Kunta on lopettanut naapuriavun aktiivisen organisoimisen 30.6. Naapuriapu ei enää tällä hetkellä
kulje kirjaston palvelupisteen kautta. Tilannetta seurataan ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan
erikseen.
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