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TIEDOTE 8.5. klo 14:00  
 
 

Rajoitteet ja muutokset aukioloissa ja palveluissa koronan takia 

 

1. Palveluasunnoissa ja Sauvosaaren sairaalassa ei saa mennä käymään. Terve sukulainen voi saada lu-
van käydä, jos oma lähisukulainen on: 

-vakavasti sairas 

-lapsi 

-hoidossa lähellä kuolemaa 

Lupa pitää kysyä vastuussa olevalta hoitajalta. 

Palveluasuntojen asukkaita on mahdollista tavata ulkona, kun pitää turvavälin ja käyttää suojainta. Tapaami-
set eivät tapahdu samaan aikaan. Tapaamiset pitää sopia hoitajan kanssa. Vieraita voi olla samaan aikaan 
kaksi (2). 

Sauvosaaren sairaalassa osasto 2 on pandemiaosasto. 

 

2. Kirjaston kirjojen lainaus on tarkoitus avata viimeistään 18.5. Lainat voi hakea take away- mallilla.          
Kokoontumisraja on enintään 10 henkilöä samaan aikaan. Asiasta tulee lisää tietoa, kun ohjeet tulee. 

 

3. Kokoontua saa 1.6.2020 asti enintään 10 henkilöä, 2.6.2020 alkaen enintään 50 henkilöä. 

 

14.5.2020 auki: 

- ulkoliikuntapaikat 
 
1.6.2020 auki: 
- kulttuurikeskus / kirjasto (enintään 50 henkilöä, kun hakee kirjoja) 
- lastenkulttuurikeskus ja nuorisotilat: kesällä toiminta ulkona, kun mahdollista 
 
1.6.2020 auki: (kokoontumisraja ja karanteenisuositus) 
- Kemi-kammari 
- kuntouttava työtoiminta 
- työkeskukset 
 
1.7.2020 auki: 

- Leipätehtaan toimintakeskus (nyt karanteenimainen) 

 

Suljettu 31.7.2020 asti: 
- uimahalli (korjaustyöt) 
- koulujen liikuntasalit 
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Toimii rajoitetusti/vähemmän: 

- päiväsairaala ja päivätoiminta 
- saunapalvelu yksi ryhmä 
- ryhmälomitus ja intervallihoito Apilassa lopetetaan 
- tukiperhetoimintaa rajoitetaan 
- toimipisteiden aukioloa rajoitetaan mm. sosiaalitoimisto 
 
 -Kemin kaupunki suosittelee vahvasti, että yksityinen ja kolmas sektori sekä uskonnolliset yhteisöt noudatta-
vat kokoontumisrajoituksia. 

  
4. Päiväkodit ja esiopetus aukeaa kokonaan 14.5.2020. (Päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varattu var-
haiskasvatus) 

  
5. Lukio ja peruskoulut 
- Kemin Lyseon lukion oppilaat opiskelevat kotona 
- peruskoulujen opetus kouluilla 14.5.2020 alkaen. 

 

6. Julkiset kokoontumiset: ei yli 10 henkilöä 31.5.2020 asti. Ei mennä turhaan yleisille paikoille. (Lapin AVI:n 
päätös 701/2020)  
  
7. Yli 70-vuotiaiden on hyvä olla kotona ja pitää turvaväli, kun mahdollista. Riskiryhmän on hyvä olla varovai-
nen ja miettiä, mihin voi mennä. 

  
8. Sosiaali- ja terveyshuolto hoitaa ensin tärkeät asiat, joilla on kiire. Esim. lääkärin aikaa ei heti saa, jos ei 
ole kiire tai vakava asia. Lakien määräajat ja velvoitteet hoidossa ei ehkä onnistu. 

 

- Henkilökohtaisenavun palvelua vähennetään palveluasunnoissa asuvilta ja riskiryhmiin kuuluvilta, joiden 
avun tarve on: 

-kodin ulkopuolinen harrastus 

-yhteiskunnallinen osallistuminen 

-sosiaalinen kanssakäyminen 

 

- Tärkeä henkilökohtainen apu (esim. arkiasiat, työ, opiskelu) jatkuu normaalisti, puhelinnumero 016-259552 

  
9. Linja-autot/bussit ajaa aikataulun mukaan, mutta illalla ja viikonloppuna ei 
- viikonloppuna (la-su) bussit ei kulje ja ma-pe liikennöinti loppuu klo 18 
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10. Kaupungintalo on kiinni asiakkailta. Voit soittaa palveluun/viranomaiselle suoraan tai kaupungintalon 
asiakaspalveluun puh. 040 680 3120 

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

 

Ohjeet päivitetään, kun tulee lisää tietoa. 

  
 
Jukka Vilen  
Kansliajohtaja  
 
Kemin kaupunki 
Valtakatu 26 

94100 Kemi 
 
  

 

   
  


