Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN
PERSONER ÖVER 70 ÅR

Personer över 70 år måste undvika kontakter med andra personer och anpassa sin
vardag till att minimera kontakt för att skydda sig själv och riskgrupper från smitta av
Coronaviruset. Sprid informationen till äldre personer. Ta kontakt med anhöriga eller
grannar som är över 70 år och berätta om direktiven. Erbjud Dig att hjälpa till med att
handla mat och mediciner.
Om Du som är över 70-år behöver hjälp med t.ex. inköp av livsmedel, mat, mediciner
etc. ta kontakt per telefon med Föreståndare Jenny Olofsson-Englund per telefon
018-36259 eller e-post hammargarden@hammarland.ax .

UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN
PERSONER I KARANTÄN PÅ GRUND AV CORONASMITTA

Om en läkare konstaterat att Du smittats med Corona förläggs Du i första hand i
karantän hemma. Om du inte har anhöriga i hemmet, släkt eller vänner som kan hjälpa
Dig med inköp av livsmedel, mat eller mediciner ta kontakt med kommunkansliet på
följande telefon 018-36450 eller e-post info@hammarland.ax.

HAMMARLANDS BIBLIOTEK INFORMERAR
Biblioteket håller stängt tillsvidare pga Corona viruset. Reservationshämtningar
fungerar än men kan eventuellt bli indraget det med beroende på de nya direktiven som
är under arbete. Info om detta kommer i tidningen om det blir aktuellt även på
Åland .Kom ihåg att ni kan gå in på bibliotek.ax för att låna E-bok,Hörbok samt
film.Ni behöver då ert kortnummer samt inloggningskoden(uppgifter om koden,om ni
inte har någon, kan ges via mail biblioteket@hammarland.ax elr tel 36156) Mvh
BibbAnn
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Kommundirektören informerar –
Undantagsförhållanden på Åland
Med åren har tjänstemän i Hammarlands kommun många gånger deltagit på
kurser och övningar för att ha beredskap att möta undantagsförhållanden. Den
allmänna uppfattningen har varit att undantagsförhållanden kommer knappast
att utfärdas då allt är så välordnat och stabilt i vårt land. Plötsligt så händer det
och den 16.3.2020 utfärdar statsrådet undantagsförhållanden som fått stora
verkningar för samhället fr.o.m. den 18.3.2020. Det som slår en är hur snabbt
samhällen anpassar sig till de regler som utfärdas. Det kan vara hoppingivande
att tänka att för varje dag som går så är vi närmare normala tider. De stora
verkningarna av Coronaviruset kommer klinga av så småningom. Fram till dess
gör vi alla bäst i att så noggrant som möjligt iaktta de anvisningar som
myndigheter utfärdar. På det sättet kan vi minimera de skadliga följderna.
För att avsluta med någonting positivt vill jag ännu lyfta upp det ideella arbetet
och hur stor positiv verkan det har för samhället. Hammarlands idrottsklubb
r.f. fick länge leva med att ett av
omklädningsrummena i klubbhuset på Hammarvallen var urblåst på all inredning. Tack vare arbete från Gösta
Jansson, Boda och Stig Mattsson, Djäkenböle har bastun nu inretts med panel
och bastulave. Helt på ideell basis förutom material. Bastuspisen är på plats
och nu kan bastun användas under kommande säsong. Om vi alla i kommunen
tar modell av den här prestationen så för vi Hammarland framåt på ett
avgörande sätt. Ett stort tack för Ert arbete för kommunens idrottsklubb!
Kurt Carlsson, kommundirektör

ANSÖKAN OM DAGVÅRD
KOMIHÅG ATT ANSÖKA OM DAGVÅRD
FÖRIS/EFTIS - NY ANSÖKAN SKALL GÖRAS ÄVEN FÖR DE SOM TIDIGARE HAFT PLATS

Har ni frågor angående dagvård kontakta Annett Jansson
tel. 364560 eller 0457 345 6416

Hej ungdomar fritidsledaren har öppnat en ny
sida på Facebook
" fritidsledaren i hammarland"
där kommer tips på aktuella aktiviteter och
där man kan tipsa om aktiviteter eller annat
som kan vara viktigt eller intressant
Hälsningar Kaj

Senior, se hit.

Under rådande omständigheter kan tiden
bli lång och ensam. Annette och Erika
vid Äldre och hälsa på Folkhälsan finns
tillgängliga på tfn 018 527063, mån-fre 9
-15, för dig som vill ventilera, reflektera
eller bara prata väder. Vi kan också boka
en digital träff över t.ex Skype el
Facebook. Hoppas vi hörs!
För tips för aktiviteter har vi också startat
upp en Facebooksida ”Folkhälsan för seniorer – förslag på aktiviteter hemmavid”
Följ den gärna!

INSKRIVNING AV
NYA ELEVER I
SÖDRA ÅLANDS
SKOLDISTRIKT
Grundskolorna inom Södra Ålands högstadiedistrikt håller inskrivning av nya elever
för läsåret 2020-2021. Inskrivningen sker
genom brev till de vårdnadshavare som
har barn som enligt befolkningsregistret
blir läropliktiga 1.8.2020. Närmare information om tillvägagångssättet finns i brevet.
Följande barn skall inskrivas:
Barn som skall börja i åk 1.
Barn i åk 1-9 som nästa läsår (20202021) inflyttar till någon kommun i
södra Åland.
Inflyttade i åk 7-9 anmäls till Kyrkby högstadieskolas rektorsexpedition, tel. 328
710.
Ansökan om att få gå i annan kommun
eller annat distrikt än sitt eget inlämnas till
respektive skolnämnd/kommunstyrelsen i
Jomala senast den 8.4.2020 under
adress: Södra Ålands högstadiedistrikt,
Skolvägen 5, 22150 JOMALA.
Vid eventuell ansökan om uppskov med
skolgången eller om att få börja ett år tidigare meddelas respektive skolas föreståndare i samband med inskrivningen
och ansökan inlämnas till respektive skolnämnd/kommunstyrelsen i Jomala senast
den 8.4.2020.

Alla typer av renoveringar och
nybyggnationer. Stora som små
projekt.
Gör även våtrum och konsultationer.

Vänligen kontakta respektive skola om ni
inte har fått något brev per den 31.3.2020.
Jomala den 25.3.2020

Ta gärna kontakt för att diskutera just
ditt projekt och önskemål.
040 51 05 789
DB.ByggochFix@hotmail.com

Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolnämnderna i medlemskommunerna
Kommunstyrelsen i Jomala

EVT ANORDNAS
KURSEN DIGITALT

Vänkurs
Vill du bli Röda korset vän till en äldre, ung med
psykisk ohälsa, inflyttad eller någon annan som
behöver det?
Kom med på vänkurs torsdagen den 23:e april kl.
18-21 på Röda korsgården
Fika ingår
Anmälningar till onsdag 15.4
Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet (vänpool
som kan ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig vän), självkännedom och frivillig verksamhet.
Du förbinder dig inte till uppdrag utan kan även
gå kursen för mer information.
För anmälan eller mer information kontakta;
Linda Johansson
Samordnare för social och mångkulturell
verksamhet
tel. 040 8267005
linda.johansson@redcross.fi

