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OULAISTEN KAUPUNGIN TOIMENPITEET KORONAEPIDEMIAN
LEVIÄMISVAIHEESEEN
120/2.10/2020
KHALL § 386
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on sunnuntaina
29.11. antanut alueen kunnille suosituksensa koronaepidemian
leviämisen hillitsemiseksi. Ryhmä linjasi lauantaina 28.11. pidetyssä
kokouksessaan epidemian siirtyneen Pohjois-Pohjanmaalla
leviämisvaiheeseen.
Suositukset noudattavat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeita ja
suosituksia leviämisvaiheessa oleville maakunnille.
Alueellinen koordinaatioryhmä linjaa suosituksista, mutta päätökset
esimerkiksi julkisten tilojen sulkemisesta tekee kunta.
Toimenpidepäätökset tekee tartuntataudeista vastaava toimielin, joka on
Oulaisissa kaupunginhallitus.
Pohjois-Pohjanmaa on kokonaisuudessaan leviämisvaiheessa ja
Oulaisten lähikunnissa tartuntamäärät ovat kasvussa. Vaikka Oulaisten
tilanne on vielä toistaiseksi hallinnassa, uhka epidemian leviämisestä
Oulaisissa on vakava. Tästä syystä Oulaisten kaupungin on toimittava
ennakoivasti ja noudatettava alueellisen koordinaatioryhmän
suosituksia.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää alueellisen
koordinaatioryhmän suosituksien pohjalta koronaepidemian
leviämisvaiheen toimenpiteistä, jotka ovat voimassa 2.12.-18.12.2020.
1. Yleisölle avoimet Oulaisten kaupungin hallinnoimat julkiset tilat
suljetaan. Näitä ovat esimerkiksi uimahalli, jäähalli, liikuntapaikat,
koulujen liikuntasalien iltakäyttö, kuntosalit, leikkipaikat, nuorisotilat,
taidegalleria ja kuntalaisten asiointipisteet. Suositellaan yksityisiä
toimijoita sulkemaan vastaavat tilansa.
2. Kirjasto rajoitetusti auki (lehtilukupiste suljetaan, asiakasmäärää
tarvittaessa rajoitetaan ja suositaan etälainausta). Lisäksi kirjasto toimii
maskien jakopisteenä vähävaraisille.
3. Kuntalaisten oikeus välttämättömiin palveluihin turvataan. Kaupungin
asiointipisteisiin (esimerkiksi kaupungintalo, tekninen virasto,
sosiaalitoimi, elinkeinopalvelut) otetaan yhteyttä puhelimitse tai
sähköpostin välityksellä.
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4. Lukio siirtyy etäopetukseen ja suositellaan alueella toimivia muita
toisen asteen oppilaitoksia tekemään samoin.
5. Lasten, nuorten ja aikuisten ryhmäharrastustoiminta sekä sisällä että
ulkona keskeytetään. Kaupunki suosittelee yhdistysten ja
urheiluseurojen toimivan samoin.
6. Terveyskeskuksen akuuttivuodeosastolle asetetaan vierailukielto.
Poikkeus tehdään saattohoidossa olevien potilaiden osalta.
7. Korkeimmassa riskiryhmässä olevien suojaamiseksi tulee vierailuja
välttää sekä kaupungin että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja
hoivayksiköissä mahdollisuuksien mukaan.
8. Kaupungin työkokoukset ja kaikki luottamushenkilötoimielimien
kokoukset siirretään etäkokouksiksi.
9. Kaupungin omat yleisötilaisuudet perutaan. Kaupunki suosittelee
yhdistysten ja yrityksien toimivan samoin.
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi kaupunginhallitus kokoontuu
ylimääräiseen kokoukseen 17.12.2020 päättämään mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.
Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 404
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjannut
15.12.2020 pidetyssä kokouksessaan, että alueella voimassa olevia
suosituksia jatketaan maanantaihin 18.1.2021 saakka.
Koronaepidemiatilanne on vaikea useassa Oulun eteläisen kunnassa
(esim. Ylivieska, Nivala, Haapavesi), joissa tartuntoja on ilmennyt useita
ja niiden jäljittämisessä ei kaikilta osin ole onnistuttu.
Oulaisten kaupungin tulee edellä mainituista syistä jatkaa ennakoivia
toimenpiteitä koronaepidemian hillitsemiseksi ja jatkaa koronaepidemian
leviämisvaiheen toimenpiteitä 18.1.2021 saakka.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää jatkaa koronaepidemian
leviämisvaiheen toimenpiteitä 18.1.2021 saakka. Kaupunginhallitus voi
tarvittaessa kokoontua päättämään mahdollisten rajoitusten
purkamisesta aiemmin (11.1.2021), mikäli koronatilanne sen sallii.
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Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

