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Tilanneraportti joulukuussa vuonna 2020 
Hallstahammarin kunta – koronapandemia  
Hei! 

Tässä kirjeessä saat ottaa osan mitä kunnan eri senioripalveluille on tapahtunut 

koronapandemian aikana. Haluamme tähdentää, että odotamme hartaasti, että saamme avata 

kohtaamispaikat, ravintolat ja muut senioripalvelut. Toivomme että ei kestä kauan ennen kuin 

voimme tehdä sen.  

Tiukennetut ohjeet 

Kansanterveysvirasto on, yhteisymmärryksessä Västmanlandin alueen ja Västmanlandin 

lääninhallituksen kanssa päättänyt vahvistetuista yleisistä neuvoista. Päätös astui voimaan 12 

marraskuuta ja vahvistetut neuvot ovat voimassa 13 joulukuuhun saakka. Mutta voi tulla uusia 

neuvoja sen päivämäärän jälkeen.  

• Kunnan asiakaspalvelu on suljettu kävijöille. Voit puhelimitse varata ajan, soittamalla 

0220-240 00 tai lähettämällä sähköpostia kundcenter@hallstahammar.se 

• Hallstahammarin kirjasto on auki, mutta otamme vain vastaan 8 henkilöä 

samanaikaisesti. Kahvila on suljettu ja istumapaiakat ovat poistettu. Tee lainasi 

mieluiten koneen kautta. 

• Kolbäckin kirjastossa tarjoaa vain lisäaukioloaikoja. Täyttämällä lomakkeen saat 

avainkortin ja PIN-koodin, jolla pääset sisälle. Maksimi kolme henkilöä saa 

samanaikaisesti olla kirjastossa. Jos sinulla ei ole mahdollisuus käydä PIN-koodilla 

kirjastossa, niin voit hakea varattusi kirjat maanantaisin kirjaston ulkopuolelta kello 

10.00–13.00 välillä. 

• Kirjasto tarjoa myös palvelut ”Kirja tulee” ja ”Take away”. Lisää tietoa saat ottamalla 

yhteyttä kirjastoon: 0220-241 10, biblioteket@hallstahammar.se  

• Vanhainkotien ravintolat ovat suljettu. 

• Jos käyt omaistesi luona vanhainkodeissamme on erittäin tärkeä ottaa huomioon 

suuntaviivoihin.  

• Olemme sulkeneet kaikki kunnan kohtaamispaikat sekä kuntosalit. Seniori-ilon 

tapahtumat ovat peruttu. 

• Vallmobadetin uimahalli on suljettu yleisölle.  

• Jäähalli on suljettu. 
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Yleiset ohjeet Västmanlandin läänissä  

• Älä oleskele sisäympäristöissä, joissa ihmiset kokoontuvat, kuten kaupoissa, 

kauppakeskuksissa, museoissa, kirjastoissa, uimahalleissa ja kuntosaleilla. Poikkeuksen 

muodostavat välttämättömät käynnit esimerkiksi ruokakauppoihin ja apteekkeihin. 

• Vältä joukkoliikennettä tai muiden julkisten liikennevälineiden käyttöä. Jos sinun on 

pakko reissata, niin Flex-, Service- ja Brukslinja sekä VL:n linja-autot ja junat kulkevan 

tavallisen aikataulujen mukaan  

• Vältä fyysistä kontaktia muihin kuin niihin, joiden kanssa asut. Tähän lukeutuvat myös 

terveys- ja kauneudenhoidot, jotka eivät ole lääketieteellisesti perusteltuja, esimerkiksi 

hieronta, jalkahoito, kampaaja tai kauneudenhoitopalvelut. 

Tarjoamme tukea sinulle (ruotsiksi) 

• Jos tunnet itsesi yksinäiseksi, niin olet tervetullut soittamaan kunnan palvelevaan 

puhelimeen, numeroon 0220-241 42, tiistaisin ja torstaisin kello 07.30 och 16.00 välillä. 

Voit muina aikoina jättää viestin puhelinvastaajaan niin soitamme sinulle. 

• Onko kotisi epäturvallinen ja asut väkivaltaisen partnerin kanssa.  Soita numeroon 

0220-242 07. Iltaisin, öisin ja pyhien aikana soitat sosiaalipäivystykseen Västeråsissa, 

021‑39 20 66. Akuuttitilanteessa – soita 112! 

Seuraa viranomaisten päivitettyä tietoa koronatilaanteesta www.krisinformation.se  

Hallstahammarin kotisivulla löydät tietoa www.hallstahammar.se/corona   

 

Lähetämme halauksen ja toivotamme rauhaisaa joulua, niin rauhaisaa kun on mahdollista 

ottaen huomioon tilanteeseen!  

Monika Selin ja Monica Lehtonen, Hallstahammarin kunnan vanhustenhuollon aluepäälliköt. 
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