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TIEDOTE 3.4 klo 15.00 
 

 

Rajoitteet ja muutokset aukioloissa ja palveluissa koronan takia 

 

1. Palveluasunnoissa ja Sauvosaaren sairaalassa ei saa mennä käymään.  

Terve sukulainen voi saada luvan käydä, jos oma lähisukulainen on: 

- vakavasti sairas 

- lapsi 

- hoidossa lähellä kuolemaa  

- synnyttää 

Lupa pitää kysyä vastuussa olevalta hoitajalta 

 

2. Kemissä on kiinni 31.7. asti: 

- kulttuurikeskus ja toiminnot 

- uimahalli 

- Kemi-kammari 

- lastenkulttuurikeskus 

- nuorisotilat 

- koulujen liikuntasalit ja muut liikuntapaikat 

- Kemin tapahtumat, teatteriesitykset ja konsertit 

Kesätapahtumien tilanne kerrotaan myöhemmin 
 

Kemissä on kiinni 13.5. asti: 

- vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset 

- toimintakeskus Leipätehdas 

- päiväsairaala ja päivätoiminta 

- omaishoidon valmennus 

- saunapalvelu, vain yksi ryhmä 

- tukiperhe toimintaa vähemmän 

- perheneuvola vähemmän palvelua, jos ei ole kiire asia 

- toimistot auki vähemmän, esim. sosiaalitoimisto 

- Kemin kaupunki neuvoo, että muut toimijat ja yhteisöt tekee heti samoin 
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3.  Päiväkodit ja esiopetus 

- Päiväkodit ja esikoulut on auki 

- Siellä ollaan varovaisia, että tauti ei leviä 

- Lapset ei mene päiväkotiin tai esikouluun, jos vanhemmat voi hoitaa kotona 

- Jos perheet hoitaa lapsia kotona, ei tarvitse maksaa hoidosta 18.3.-13.4.2020 

- Päätös liittyy: päiväkotihoito, perhepäivähoito, esiopetus ja varattu varhaiskasvatus 

 

4.  Lukio ja peruskoulu 

- Kemin Lyseon lukio oppilaat opiskelevat kotona 

- Peruskoulut luokat 4-9, oppilaat opiskelevat kotona 

- Peruskoulut luokat 1-3, opetus koulussa. Siellä ollaan varovaisia, että tauti ei leviä 

- Opetus koulussa lapsille, joilla on erityisen tuen päätös. Opiskelu kotona, jos perhe voi hoi-
taa kotona 

 

5. Julkiset kokoontumiset 

- ei yli 10 ihmistä 

- ei turhaa oleskelua yleisillä paikoilla 

 

6. Yli 70-vuotiaat pitää olla kotona. Ei saa olla muiden ihmisten kanssa, jos ei ole pakko. Tämä on 
suojelu, että ei sairastu (karanteeni). 

Kemi voi auttaa esim. kauppa-asioissa, puhelinnumero 016-259552 

 

7. Kemin sosiaali- ja terveyshuolto hoitaa ensin tärkeät asiat, joilla on kiire. Esim. lääkärin aikaa ei 
heti saa, jos ei ole kiire tai vakava asia. 

Henkilökohtaisen avun palvelua vähennetään palveluasunnoissa asuvilta ja riskiryhmiin kuulu-
vilta, joiden avun tarve on: 

- kodin ulkopuolinen harrastus 

- yhteiskunnallinen osallistuminen 

- sosiaalinen kanssakäyminen 

Tärkeä henkilökohtainen apu esim. arki asiat, työ, opiskelu, jatkuu normaalisti, 

puhelinnumero 016-259 552. 

 

8. Linja-auto/bussi 

- Palveluautot: vähemmän, iltaisin ei ole 

- Kemin kaupunkibussit/Heiskasen liikenne oy vähemmän 
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- Linja 2: 

• 18.3. alkaen klo 11:10 linja-autoasemalta ei lähde bussia, 

klo 11:33 Rytikarista ei lähde bussia 

• 4.4. alkaen lauantai ja sunnuntai bussi ei ole (viikonloppu pois) 

• 6.4. alkaen maanantai-perjantai klo 18 eteenpäin busseja ei ole (iltavuoro pois) 

 

- linja 2B, 2C ja 6 ei ole 

- linja 2BC bussi klo 7:30 linja-autoasemalta Hepolaan, 

klo 12:25 Hepolan koululta linja-autoasemalle 

- lisätietoa http://www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi/…/muutoksia-joukkol…/ 

  

9. Kemin Energia ja Vesi Oy huolehtii, että Kemissä on sähköä, lämpöä ja vettä 

 

Lisää ohjeita tulee lisää, jos tarvitsee. 

 
 

Jukka Vilen 
Kansliajohtaja 
+358404864101 

 
Kemin kaupunki 
Valtakatu 26 
94100 Kemi 

 
ISO 14001 CERTIFIED CITY 
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