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Geta kommuns information om COVID-19
(Coronaviruset)
Informationen uppdateras fortlöpande, senaste uppdatering 23.6.2020
Med anledning av att coronavirusepidemins spridning har avstannat i Finland har regeringen den
4 maj 2020 beslutat om en hybridstrategi för att stegvis avveckla de restriktioner som har införts
under undantagsperioden. Det bör dock noteras att även om epidemin för närvarande är inne i ett
lugnt skede föreligger en risk att den börjar spridas snabbare igen.
Hybridstrategin innebär en kontrollerad övergång från omfattande restriktioner till allt mer riktade
åtgärder och en effektiviserad hantering av epidemin. För information hur och när avvecklingen
av olika restriktioner sker kan man besöka statsrådet hemsida
https://valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan.
Statsrådet har beslutat att det inte längre (fr.o.m. 16.6.2020) råder undantagsförhållanden i
Finland, vilket innebär att förordningarna om utövning av befogenheter i enlighet med
beredskapslagen upphör.
Information ges vartefter via kommunens hemsida och andra informationskanaler.
Uppdaterad information från Ålands landskapsregering beträffande hur restriktionerna
avvecklas på Åland och hur coronakrisen påverkar landskapet hittar ni på
landskapsregeringens hemsida https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19

Kommunens åtgärder
Kultur- och fritid
Geta bibliotek har återgått till normala förhållanden och öppnades för allmänheten igen i början av
juni. Hör av er direkt till bibliotek@geta.ax eller tel 018 49 351 om ni har frågor.
Ålands Idrottscenter och andra idrottsanläggningar har också öppnats i enlighet med de lättade
restriktionerna.

Äldreomsorgen
Till följd av risk för smittspridning av Covid-19 förbjuds fortsättningsvis besök på äldreboendet
Hemgården. Besöksförbudet är på Åland för tillfället fastslaget till och med slutet av juli. Det finns
dock möjlighet att träffa sina anhöriga via olika speciallösningar. Ring och diskutera ev. besök
eller rådfråga personalen på Hemgården om ni funderar över något som rör er anhörig, tel 49340
Hemservicen fortsätter med sina klientbesök. Hemservicen kan vid behov utöka utdelning av
matportioner till äldre i kommunen som inte har möjlighet att inhandla mat. Getaboden har också
meddelat att de fortsätter med hemkörning av matkassar och livsmedel vid beställning. Ring
Getaboden på tel. 018 49507.

Barnomsorgen
Vid sina förhandlingar den 29 april beslutade Finlands regering om avveckling av
begränsningarna inom småbarnspedagogiken. Daghemmet Kotten håller således nu öppet som
vanligt för invånarna.

Grundskolorna
Vid sina förhandlingar den 29 april beslutade Finlands regering om avveckling av
begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Från och
med den 14 maj återgick man till närundervisning på ett kontrollerat sätt och med omsorg om
säkerheten.
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Nu när tillämpningsförordningen har upphört att gälla kan utbildningssamordnaren inte längre
ordna undervisningen som distansundervisning. Kommunen kan inte själv fatta beslut om att
stänga skolor och kommunen kan inte heller besluta att undervisningen ordnas endast som
distansundervisning. Rätten att få grundläggande utbildning är en subjektiv rättighet enligt
grundlagen och tillkommer alla på lika villkor.
De begränsningar som gäller gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete
gäller till och med den 13 maj 2020. Från och med den 14 maj kontrolleras användningen av
sådana läroanstalters lokaler för undervisning genom åtgärder enligt lagen om smittsamma
sjukdomar. Det är möjligt att stegvis och på ett kontrollerat sätt återgå till närundervisning.

Socialkansliet
Socialkansliet för Finström-Geta i Godby är öppet för nödvändiga bokade besök samt nåbara per
telefon 018-431 530, 018-431 532 eller 018-431 534 också utanför telefontid. Eventuella frågor
besvaras per telefon. I kommunhuset i Finströms kommun (i foajén) håller en kunddator på att
installeras där man kan printa ut blanketter och dokument för t.ex. utkomststödsansökan.

Övriga verksamheter
Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. Undvik helst besök i kommunala inrättningar
om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post.
Fastighetsservicen kommer enbart att göra nödvändiga reparationsarbeten och anpassa
besökstider till de äldreboendet Hemgården för att minimera fysisk kontakt.

Info till kommunens personal
Är du anställd vid Geta kommun får du information i första hand via din förman eller
kommundirektören. Kommunen kan också sända e-postmeddelanden för sådan information som
behöver nå ut snabbt till anställda. Vissa av kommunens anställda vid kommunkansliet kan vid
vissa tillfällen sköta sitt arbete på distans.

Råd och riktlinjer
På grund av att de nationella rekommendationerna gällande coronaviruset kan förändras på
daglig basis så går kommunen inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan
hänvisar till ÅHS, landskapsregeringen samt THL där informationen uppdateras fortlöpande.
Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat
en Corona- telefon som nås via 018- 535313.
Aktuellt för Åland uppdateras på https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19 samt på
landskapsregeringens sida för frågor och svar gällande coronaviruset
https://www.regeringen.ax/nyheter/har-du-fragor-anledning-coronaviruset-har-hittar-duinformation.
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