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OULAISTEN KAUPUNKI

TIEDOTE oulaistelaisille 25.3.2020
Koronavirusepidemia on laajentunut Suomessa ja valtiovallan taholta on tulossa runsaasti erilaisia toimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi. 
Oulaisten kaupunki kehottaa kuntalaisia seuraamaan niin valtakunnallisia (www.thl.fi) kuin paikallisia tiedotteita ja toimia ohjeiden mukaisesti. 
Oulaisten tiedotteet löytyvät verkkosivuilla www.oulainen.fi

SOSIAALI JA TERVEYS
Oulaisissa ei ole toistaiseksi todettu koronavirustartuntoja. Oulaisten kaupunki ei kuitenkaan voi jatkossa antaa mitään epidemian leviämiseen liittyviä 
lukuja tai muita tietoja julkisuuteen median tai omien tiedotteidensa kautta. STM ja THL vastaavat kaikista epidemialukuihin liittyvästä tiedotuksesta.
Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta kaikissa toiminnoissa ja liikkua mahdollisimman vähän kodin 
ulkopuolella. Oulaisten kaupungin kotihoito toimii normaalisti
    • hoitaa kotihoidon asiakkaat 
    • avustaa tarpeen mukaan terveyden – ja sairaanhoidossa 
    • ohjaa, neuvoo ja antaa tukea arjen ongelmatilanteissa
    • järjestää tarvittaessa ateriapalvelun tai turvapuhelimen

Kotihoidon puhelinnumerot  
    • arkisin klo 7.00-14.30 puh: 044 4793285 ja  044 4793540
    • joka päivä klo 7.00-21.00 puh: 044 4793555 ja 044 4793545
 Ohjausta, neuvontaa ja apua kauppa- sekä apteekkiasiointiin puh: 044 4793601

Jos epäilet itselläsi koronavirustartuntaa, älä tule terveyskeskukseen soittamatta, vaan soita ensin 08 4793 401 ja kysy toimintaohjeita.
Äkillisissä tilanteissa (ilta, yö, viikonloppu) auttaa Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystys, neuvonta puh: 08 315 7840

Vastaanotolle otamme tällä hetkellä potilaita vain valikoidusti kiireellisyyden mukaan, hoitajan tekemän hoidontarpeen arvion kautta. 
Kontrolliaikoja siirrämme näillä näkymin pidemmälle.

Mielenterveyspalveluissa on supistettua toimintaa. Voit ottaa yhteyttä tarvittaessa Tuuman palveluneuvontaan p. 044 4793 470. 
Tiedotamme palveluiden jatkosta myöhemmin Mielenterveyspalveluiden nettisivuilla.

Yleistä tietoa koronaviruksesta löytyy www.thl.fi ja www.terveyskyla.fi sekä valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta, puh: 0295 535 535 
(avoinna arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15). 

Tekstiviestineuvonta puh: 050 902 0163 on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää puhelinta.             
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VARHAISKASVATUS JA OPETUS
Vanhempia pyydetään aktiivisesti seuraamaan Wilma-viestintää ja oppilaiden koulutehtävien suorittamista. Jos vanhemmat havaitsevat tuen tarvetta, 
pyydetään olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä opettajaan. Tämä tilanne on kaikille uusi, joten pyydetään kärsivällisyyttä koulunkäyntiin ja sen 
sujumiseen.

Varhaiskasvatusta järjestetään edelleen kaikissa toimintayksiköissä: Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa, Juho Oksan koulun esikot-ryhmässä, 
perhepäivähoidossa sekä yksityisessä Emilian päiväkodissa. Kaupunki ohjeistaa lasten vanhempia vähentämään omia ja lapsien lähikontakteja minimiin. 
Varhaiskasvatusikäiset lapset viedään päiväkotiin vain pakottavassa tilanteessa. 

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
Teknisen keskuksen palvelut toimivat tällä hetkellä puhelimitse. Asiakaspalvelu hoidetaan puhelimen välityksellä tai sähköpostitse. Mahdolliset 
asiakastapaamiset sovitaan asianomaisen viranhaltijan kanssa erikseen. Tämä koskee myös maaseutuasiamiehen palveluja.

Yksityistieavustukset tulevat haettaviksi lähiaikoina. Kaikille viime vuonna avustuksen saaneille tullaan lähettämään ohjeet postitse. Lisäksi 
SeutuMajakkaan tulee kuulutus ja ohjeet kaupungin nettisivuille. 
Hakemukset jätetään postitse tai sähköpostitse.

TYÖ JA YRITTÄMINEN
Elinkeinotoimi on yhteydessä kaikkiin oulaistelaisiin yrityksiin lähiaikoina. Lisäksi yrityksille on koottu tietoa koronan taloudellisten vaikutusten 
vähentämiseksi, joka löytyy www-sivuilta https://www.oulainen.fi/ajankohtaista/korona-ajankohtaista-yrityksille

Oulaisten kaupunginjohtaja ja luottamushenkilöt kehottavat kuntalaisia noudattamaan ohjeistuksia. Kaupungin johtoryhmä on kokoontunut 
viimeisten viikkojen aikana useita kertoja ja kaupunki tekee kaikkensa, jotta kuntalaisten palvelut voidaan turvata tässä poikkeuksellisessakin 
tilanteessa. Voimme tarjota ja ottaa vastaan apua läheisiltä, ystäviltä muistan kuitenkin välttää lähikontakteja.  

Yhdessä tästä selvitään!
Oulaisten kaupunki


