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Julkinen tiedote. Jaetaan yli 70-vuotiaille, muille nähtävillä kunnan kotisivuilla ja kaupoissa.

KUNTA TIEDOTTAA KORONAVIRUKSEEN LIITTYEN

Kunnanvirasto ja asiointipiste on suljettuna toistaiseksi. Asioida voi sähköisesti kunta@kivijarvi.fi tai arkisin 
klo 9-15 puhelimitse 014 459 7811. Ajankohtaiset tiedotteet löydät kunnan kotisivuilta www.kivijarvi.fi sekä 
Kivijärven facebook-sivuilta. 

Kunta suosittaa noudattamaan valtiovallan antamia ohjeita ja välttämään turhia kontakteja kodin ulkopuoli-
siin ihmisiin. Kunta on sulkenut lähes kaikki omat tilansa 18.3. lähtien ohjeen mukaisesti. Yksityisen ja kol-
mannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Henkilöt, jotka sairastuvat lieväoireiseen hengitystieinfektioon (nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuu-
me), voivat jäädä rauhassa kotiin lepäämään - ovat he olleet ulkomailla tai eivät. Kotona pitää pysytellä, kun-
nes akuutit oireet (kuume, kurkkukipu ja lihassärky) lieventyvät. Jos koet, että et pärjää kotona omin ohjein 
tai sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, voit ottaa yhteyttä puhelimitse 
puh. 044 459 8500 Saarijärven terveysasema / puh. 040 157 8919 Karstulan terveysasema / päivystysapuun 
puh. 116 117. Puhelinyhteydenotto on välttämätön, jotta sairastunut ei levittäisi tautia terveysasemalla tai 
yhteispäivystyksessä. Yleinen koronavirustiedon valtakunnallinen puhelinneuvontanumero 0295 535 535.

Palvelutaloissa kaikki vierailu on toistaiseksi kielletty kokonaan. Kotonaan asuvien iäkkäiden ihmisten luona 
vierailuja tulee ehdottomasti välttää. Yhteyttä voi pitää puhelimitse. Yli 70-vuotiaat on velvoitettu pysymään 
karanteenia vastaavissa olosuhteissa (voi ulkoilla välttäen ihmiskontakteja).  Nyt olisi hyvä hetki opettaa iäk-
käälle omaiselle netin käyttöä. 

Poikkeustilan linjaukset pyydetään ottamaan erittäin vakavasti, koska meillä on kunnassa erittäin paljon yli 
70-vuotiaita. Ruoka- ja apteekkipalveluita voi myös tilata suoraan kotiin ja ennen kaikkea kannattaa pyytää 
läheisiä tai naapuria auttamaan niiden hoitamisessa. Kunta suosittaa kuitenkin, että ihmiset eivät luovuta 
rahojaan tai omia pankkikorttejaan apua tarjoaville tuntemattomille henkilöille! 
Lisäksi kunta varautuu palvelemaan ko. asioissa avuntarvitsijoita vapaaehtoistoimijoiden lisäksi, yhteys kun-
taan, puh. 014 459 7811.

Yli 70-vuotiaisiin tullaan ottamaan yhteyttä puhelimitse, mutta jos tarvitsee sitä ennen keskusteluapua tai 
vinkkejä arkeen voi oma-aloitteisesti soittaa vapaa-aikaohjaaja Sini Hakkaraiselle, puh. 044 459 7872.

Perinteinen mestaripyöräilykampanja alkaa viikolla 18. Tästä lisää myöhemmin kunnan kotisivuilla ja vapaa-
aikatoimen fb-sivuilla. Muista pitää kunnostasi huolta!

Koululaiset opiskelevat etänä ja liikuntaneuvonta sekä nuorten palvelut ovat siirtyneet sähköisiin alustoihin.
Etsivän nuorisotyöntekijän tavoitat numerosta 044-459 6224 / merja-laitala(at)kinnula.fi. Nuortenkin on pi-
dettävä huoli siitä, että he eivät kokoonnu yhteen. Onneksi nuorilla on paljon sähköisiä alustoja pitää toisiinsa 
yhteyttä, käyttäkää niitä. Vapaa-ajanvietto mahdollisuuksista nuoret voivat jutella vapaa-aikaohjaajan kanssa 
puh. 044 459 7872 / sini.hakkarainen(at)kivijarvi.fi (tai wilmassa, whatsappissa, instassa, facebookissa tai 
tiktokissa). Vinkkejä kaikille ikäryhmille tulee facebookin Kivijärven vapaa-aikatoimi -sivuille.



Kirjasto on suljettu, mutta se palvelee edelleen asiakkaitaan e-aineistoilla, joihin pääsee käsiksi kes-
kikirjastot.fi kautta. Käyttöön tarvitsee kirjastokortin ja pin-koodin (kirjastosta 044 459 7870).

Tällä hetkellä tilanne koronan suhteen on rauhallinen eikä syytä paniikkiin ole. Kaikkien yhteisen hy-
väksi täytyy malttaa mieli ja välttää kokoontumisia sekä kontakteja muihin. Ei kuitenkaan unohdeta 
toisiamme, vaan pidetään toisiimme yhteyttä vaikka puhelimen avulla. Tehdään vain välttämättömät 
asioinnit esim. kauppaan ja pidetään huoli hyvästä hygieniasta. Hyvään vastustuskykyyn auttavat 
mm. ravitseva ruoka, liikunta ja riittävä sekä hyvä uni. Yhdessä selviämme tästä koettelemuksesta.

KIVIJÄRVEN KUNTA

KIVIJÄRVEN APTEEKKI TIEDOTTAA

Älä tule apteekkiin, jos olet kipeänä.
Apteekkitilauksen voit myös soittaa apteekkiin, jolloin laitamme tuotteet valmiiksi ja asiointi aptee-
kissa sujuu nopeammin. Kysy apteekista myös maksullisesta kotiinkuljetuksesta.

Apteekki on avoinna ma-pe 9-16. Yhteystiedot: puh. 014 481 042 / kivijarven.apteekki@apteekit.net

M-MARKET KESSELI TIEDOTTAA

Hyvät asiakkaamme!

M- Market Kesseli jatkaa kotiinkuljetusta asiakkaille.
Kotiinkuljetuspäivä on perjantai ja hinta on 5 € keskustaan ja noin 10 € keskustan ulkopuolelle.
Tee tilaus tai kysy lisää numerosta 040 1933 575. Olemme avoinna ma-la 11-19 ja su 12-18.
Noudatamme PTY:n ohjeistuksia hygieniasta. Toivomme asiakkailtamme viranomaisten antamien 
ohjeiden noudattamista. Pidetään toisistamme huolta ja ollaan iloisin mielin!

M-Market Kesselin porukka 

SALE KIVIJÄRVI TIEDOTTAA

Osuuskauppa Keskimaa avaa poikkeustilanteen vuoksi yli 70-vuotiaille asiakkaillemme laskutustili-
asiakkuuksia hakemuksen perusteella vuoden 2020 loppuun asti. Laskutustiliasiakkuuksia avataan 
myös muille THL:n määrittelemille riskiryhmille tarpeen vaatiessa. Keskimaalla on oikeus lopettaa 
nämä poikkeustilanteessa avatut tilit vuoden 2020 lopun jälkeen. Kotihoidon piirissä oleviin asiakas-
ryhmiiin ei tule muutoksia.

Laskutustilin avaaminen
Hae hakemus Salesta ja täytä se. 
1. Palauta hakemus henkilökohtaisesti Saleen, jossa tarkistetaan henkilöllisyys ja henkilötiedot.
2. Asiakkaan luottotiedot tarkastetaan ja jos päätös on positiivinen avataan asiakkaalle asiakasnu-
mero,  joka toimitetaan Saleen.
3. Salesta ilmoitetaan tilin avaamisesta puhelimitse tai sähköpostilla.
Ruoan keräily ja kuljetus 
Asiakas voi tämän jälkeen sopia kolmannen tahon kanssa ruoan keräilystä sekä ostosten kuit-
taamisesta asiakkaan laskutustilille. Maksuvaiheessa esitetään valtakirja, joka oikeuttaa ostosten 
kuittaamisen asiakkaan laskutustilille.
Salen puhelinnumero: 010 767 5310. Salella on yhteystietoja ruokien kotiinkuljettajista.
Kauppa on avoinna ma-la 8-21 ja su 10-21. 


