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Merijärven kunnan ohjeistus koskien Covid-19 -pandemiaa 
 
OHJEISTUS KOSKEE 18.12.2020-18.1.2021 VÄLISTÄ AIKAA 
 
Merijärven laajennettu johtoryhmä on tehnyt paikallisia suosituksia ja toimenpiteitä koskien 
Sosiaali – ja Terveysministeriön antamia linjauksia sekä Pohjois-Pohjanmaan alueellisen 
koordinaatioryhmän ohjeistukseen tukeutuen.  
 
Juhlapyhien ajan koronatiedotusta on hyvä seurata Kalajoen terveydenhuollon tiedotuskanavia: 
https://kalajoki.fi/koronatiedotus/ 
 
Ensisijaiset ohjeet: 
 
-Lievienkin flunssan oireiden ilmetessä hakeudutaan herkästi koronatestiin Kalajoelle tai 
lähimpään päivystykseen  
-Kaikissa kunnan julkisissa tiloissa maskisuositus. Kunnan henkilökunnalla on maskisuositus 
kaikilla kunnan työpisteillä. Maskisuositus on käytössä myös 7.-9. -luokilla. 
- Turvavälien sekä käsihygienian huomioimisen kaikissa tilanteissa. 
  
Koronatestaus ja -info: 
Joulun ja uudenvuoden koronatestauksen aikataulut löytyvät Kalajoen ja Oulaskankaan nettisivuilta 
Arkipäivinä: 

 Drive-in -testauspiste Kalajoella arkisin klo 12-15, ajanvaraus puh. 044 4691 502 
Iltaisin ja viikonloppuisin: 

 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten yhteispäivystys puh. 06 
826 4500, koronaneuvonta puh. 06 828 7499 

 Oulaskankaan yhteispäivystys. Jos olet menossa ainoastaan koronanäytteenottoon, soita 
hyvissä ajoin ennen lähtöäsi numeroon 08 315 7575 

 Oulun yliopistollisen sairaalan yhteispäivystys puh. 08 315 2655 
 Viikonloppujen ja arkipyhien koronanäytteenottoon voit varata 

ajan sähköisesti  Nordlabin sivuilta: https://www.nordlab.fi/fi 
 
Paikalliset ohjeet: 

1. Yksityistilaisuuksia ei tule järjestää, pois lukien pienimuotoiset muistotilaisuudet. 
  

2. Harrastustoiminta 
 -     Kaikki harrastustoiminnot keskeytetään 
 -     Kilpukka ja kuntosali on sulussa 1.12.2020-18.1.2021 välisen ajan.  
  - Sulku koskeen myös Kilpukan kuntosalin avainsopimuksia.  
 

3. Kunnantalo 
- Sulku 1.12.2020-18.1.2021 välisen ajan  
- Viranhaltijoiden ja työntekijöihin saa yhteyden soittamalla ja sopimalla 

asioimisaika. 
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4. Kirjasto 

- Kirjasto on auki normaalisti 
- Materiaalin palautus koreihin, ei lainaustiskille 
- Asioidaan kirjastossa vain lyhyt aika kerrallaan, ei oleskella 

 
5. Nuoppari  

- Sulku 1.12.2020-18.1.2021 välisen ajan (suosituksen mukainen sulku sekä 
joulutauko) 

- Etsivä nuorisotyöntekijä on asiakkaiden käytettävissä ajanvarauksella sulun ajan 
 

6. Huoltis 
- Huoltiksen aukioloajat ovat normaalit, suositaan take away -palvelua 
- Kuntouttava työtoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin 
- Matkahuollon palvelut käytettävissä Huoltiksen aukioloaikoina 

 
7. Riskiryhmät/Salmenranta 

- Kalajoen ohjeistus https://kalajoki.fi/koronatiedotus/ 
 

8. Opetuksen järjestäminen 
- Lähiopetus jatkuu normaalisti 
- Koulun kerhotoiminnasta tiedotetaan myöhemmin 
- Tilanteen vaatiessa on valmius siirtyä etäopetukseen vuosiluokkien 4-9 osalta 
- Poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan Wilmassa 
- Oppilaiden maskisuositus 7-luokasta alkaen 

 
9. Etätyösuositus 

- Kunnassa on voimassa etätyösuositus, mikäli se on mahdollista työtehtävien osalta 
 

10. Etäkokouskäytännöt 
- Kaikki kokoukset ja koulutukset tulee pyrkiä järjestämään etänä 
- Mikäli etäkokoontumiseen ei ole mahdollisuutta, kokoontuessa tulee erityisesti 

huomioida maskien käyttö, käsihygienia sekä turvavälit 
 

11. Yleisötilaisuudet 
- Kaikki yleisötilaisuudet perutaan 18.1.2021 saakka 

 
 
Suositukset linjasi 30.11.2020 ja päivitti ohjeistusta 17.12.2020 
 
JOHTORYHMÄ 

 


