Eläkkeensaajien Keskusliitto kantaa suurta huolta riskiryhmien, joihin valtaosa liiton
jäsenistöstä kuuluu, turvallisuudesta. Omalta osaltaan se haluaa vastata maan hallituksen
ja terveysviranomaisten pyyntöihin, että kaikki tekevät voitavansa koronaviruksen
leviämisen hidastamiseksi.
Liitossa otetaan välittömästi käyttöön tätä tavoitetta edistäviä toimia. Niillä pyritään
suojaamaan sekä liiton jäsenten ja henkilökunnan terveyttä että omalta osaltaan
helpottamaan Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta ja suojaamaan kaikkein
suurimmassa vaarassa olevia kansalaisia. Kaikkien tulee noudattaa erityistä harkintaa ja
varovaisuutta etenkin riskiryhmien kanssa asioidessa. Lähikontakteja riskiryhmien kanssa
tulee välttää. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet ja perussairaat.
Liiton johdon päätöksellä on Eläkkeensaajien Keskusliitto päättänyt ryhtyä seuraaviin
välittömiin toimiin asian suhteen ja peruuttaa kaikki liiton järjestämät tapahtumat toukokuun
loppuun asti sekä liiton järjestämät muut kokoukset, kokoontumiset ja tapaamiset
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on päättänyt Sepänkeskuksen osalta seuraavat
toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja suosittaa näitä toimia myös
muille yhteisöille.
Perutaan tilaisuudet, joihin osallistujia odotetaan saapuvan eri paikkakunnilta.
Perutaan suuremmat avoimet yleisötilaisuudet, seminaarit ja koulutukset.
Suuntaa-antavana rajauksena pidetään 30 henkilön osallistujamäärää.
Harkitaan kokoontumisten ja tilaisuuksien tarpeellisuutta muutoinkin. Kunkin
tilaisuuden järjestäjä ja vastuuhenkilö huolehtii perumisesta ja siitä tiedottamisesta.
Epäselvissä tilanteissa linjauksesta keskustellaan oman esimiehen kanssa.
• Suositaan videoyhteyksien käyttöä tavallista enemmän
• Tapaamisissa vältetään lähikontakteja ihmisten kesken
Toimenpiteet ovat voimassa toukokuun loppuun saakka. Kyt seuraa yleistä tilannetta ja
viranomaisten ohjeita ja tiedottaa muutoksista.
Sepänkeskuksessa ovet ovat normaalisti auki, tiloja voi varata ja kävijöitä palvellaan.
Sepänkeskus on edelleen yhteisen hyvinvoinnin asialla ja tekee työtä tilanteen mukaan ja
huomioi erityisesti sen, että koronavirus ei leviäisi riskiryhmiin kuuluviin kuten
monisairaisiin ja ikäihmisiin. Siivouksen taso pidetään hyvänä edelleen, käytetään
desinfioivaa pesuainetta ja tilat pyyhitään puhtailla pyyhkeillä.
•
•
•
•

Koronavirus ja sen aiheuttama suuri huoli on saanut monet yhdistykset pohtimaan,
voidaanko toimintaa jatkaa normaalisti. Näin on tehnyt myös Jyväskylän Eläkkeensaajat.
EKL kehotuksen mukaisesti olemme alkaneet peruuttamaan ja siirtämään kokouksia ja
muita tapahtumia toukokuun loppuun asti.
Meidän tulee harkita, onko kokousten ja tapahtumien järjestäminen tarpeen. Meidän on
itse arvioitava kokouksiin liittyvät riskit (osallistujien lukumäärä, tiettyihin riskiryhmiin
kuuluvat osallistujat jne.).
Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on kuitenkin selvää, että on parempi lykätä
rutiinitapaamisia ja muita tarpeettomia kokouksia. Toimintamme palautetaan normaaliksi
heti, kun se on turvallista jäsenten terveyden kannalta. Seuraamme tilanteen kehittymistä.
Tarvittaessa asiasta annetaan lisäohjeistuksia jäsenistölle.

