Kolarin kunnan joulumatkailuohje 17.12.

Tervetuloa turvalliseen joulunviettoon tuntureille!

Tästä ohjeesta löydät Kolarin kunnan koronavirusepidemiaan liittyvät toimintaohjeet joulun ajan
omatoimimatkailijoille.

Ennen matkan alkua
•
•
•

•

•
•
•
•

Varmista, että matkaseurueesi on täysin terve. Matkustaminen flunssaoireisena ei ole
suositeltavaa.
Huomioi, että Lappi on 14.12. siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen.
Leviämisalueiden ravintolarajoitukset ovat voimassa 18.12. kello 00.00 alkaen.
Kolarin kunnassa on 18.12. alkaen voimassa Lapin aluehallintoviraston asettama
kokoontumisrajoitus. Lapin aluehallintovirasto kieltää sisätiloissa järjestettävät yli 20
hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset seitsemässä Lapin kunnassa.
Kokoontumisrajoitus päättyy 17.1.
Varmista, että rokotukset ovat kaikilla seurueen jäsenillä mahdollisuuksien mukaan
kunnossa. Koronapassilla on mahdollista välttää ravintolatoiminnan ja kokoontumisen
rajoituksia.
Huomioi, että lomanviettäjiä ja palveluiden käyttäjiä on alueella runsaasti.
Varaudu kotitesteillä. Kotitestin käyttämistä suositellaan, mikäli koronaan viittavia oireita
ilmenee.
Suunnittele matkaohjelmasi huolella koronaturvallisuus huomioiden. Suosi take away- ja
kotiinkuljetuspalveluita sekä ulkona ja luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja.
Tutustu Ylläksen matkailualueen koronainfoon, josta löydät tietoa palveluista sekä
toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin.

Loman aikana
•
•

•
•

•
•

Nauti lomasta mahdollisimman paljon oman seurueesi kesken.
Nauti luonnosta ja luontoaktiviteeteista. Ylläksellä on tarjolla runsaasti ohjelmapalveluita
ja vuokravälineitä, joita hyödyntäen lomasta voi nauttia turvallisesti. Ylläksen alueella on
tarjolla satoja kilometrejä hiihtolatuja ja talvipolkuja, joista löydät tietoa Ylläksen
verkkosivustolta sekä Luontoon.fi-sivustolta.
Tutustu luonnossa liikkujan koronaohjeisiin Metsähallituksen Luontoon.fi-sivustolla.
Suosi ravintola- ja ruokatilauksissa take away- ja kotiinkuljetuspalveluita. Ylläksen
alueen palveluissa on viime päivien aikana ollut runsaasti koronavirukselle altistumisen
mahdollisuuksia.
Käytä maskia aina yleisissä sisätiloissa kuten kaupoissa, ravintoloissa ja
ohjelmapalveluyrityksissä asioidessasi.
Seuraa Kolarin kunnan koronatiedotteita ja tuoreimpia altistumisilmoituksia kunnan
verkkosivuston etusivun uutisista tai ajankohtaista-osion koronatiedotteet-sivulta.
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Mikäli saat flunssan oireita
•

•
•

•

Hakeudu lievissäkin flunssan oireissa koronatestaukseen tai tee kotitesti. Ohjeita ja
ohjevideo kotitestin tekemiseen löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
sivustolta. Kotitestejä on myynnissä apteekissa ja kaupoissa. Positiivinen testitulos on
varmistettava virallisella terveydenhuollossa tehtävällä testillä.
Koronatestiin pääsee Kolarin terveyskeskuksessa ilman ajanvarausta päivittäin kello
13.30–14. Maksullisia koronatestejä tarjoaa myös Ylläksen alueella toimiva MediYlläs.
Yli 12-vuotiaat käyttävät maskia testiin tullessa ja sieltä lähdettäessä. Pysythän omassa
majoituksessa eristäytyneenä testaukseen saakka. Tutustu koronatestauksen ohjeisiin
Kolarin kunnan verkkosivuston koronavirus-sivulla.
Kolarin terveyskeskuksessa käytetään antigeeni- eli pikatestiä, jonka tulos valmistuu
noin tunnissa. Positiivinen testitulos ilmoitetaan puhelimitse mahdollisimman nopeasti.
Mikäli testitulos on positiivinen, saat toimintaohjeet terveydenhuollon henkilökunnalta,
joka käynnistää myös altistuneiden jäljityksen ja asettaa mahdolliset karanteenit.
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