Samhällsinformation
Följande gäller i Brändö kommun under undantagsläget för tiden 18.3.2020-13.4.2020.
Samhällsinformation distribueras via post till samtliga hushåll, företag i kommunen och
fritidsbostäder med postlåda.

Grundskolan är stängd
Dagis och förskola har öppet
Besöksförbud till Solkulla
Idrottshallen är stängd
Biblioteket är stängt
Kommunkansliet begränsat tillgängligt
Personer över 70 år och utsatta riskgrupper

Matleveransservice införs
Info från lokala hälsovårdsmottagningen
Information till stuggäster och tillfälliga besökare från fasta Finland och
utrikesbesökare utanför landskapet/Suomeksi
Brändö grundskola
Skolans verksamhet sköts på distans. Det finns vissa undantag gällande skolverksamhet

för barn i åk 1-3. Ungdomsverksamheten är avbruten. I fall det finns frågor gällande
grundskolan bör de riktas till skolans föreståndare 0401706109.

Daghemmet Milan
Dagvårds- och förskoleverksamheten fortsätter som vanligt. Frågor gällande dagvården
och förskolan bör riktas till daghemmets föreståndare 56165.

Äldreomsorgen
Utomstående förbjuds att besöka Solkulla servicehus. Till servicehuset räknas förutom
själva servicehuset även lägenheterna 1, 2 samt 3 i Hemgården. Även förbud att använda
korridoren i anslutning till Hemgården. Som utomstående räknas anhöriga, leverantörer,
serviceproducenter samt övriga besökare. Klienter utifrån som fått måltidsservice inne på
Solkulla erbjuds hemskick av måltid istället. Hemservice i hemmen förverkligas enligt

fastställda vårdplaner. All dagverksamhet på Solkulla avbruten för personer som ej bor på
servicehusområdet. Frågor gällande servicehuset bör riktas till Solkullas föreståndare tfn
56225.

Övrig social service
Övrig socialservice fungerar som vanligt. Löpande stöd utbetalas normalt. Det kan finnas
begränsningar i tillgången till den socialservice som kommunen köper in av andra
serviceproducenter. Klientkontakter hålls på ett absolut minimum. Färdtjänst kan användas
som tidigare.

Idrottshallen
Både hallen och folkhälsans gym hålls stängda.

Biblioteket
Biblioteken är stängda för besök både i Brändö och Lappo. Detta gäller även det

meröppna biblioteket. För de kunder som har PIN-kod finns fortsättningsvis möjlighet att
låna e-böcker och ljudböcker. Kunder som vill ha en speciell bok kan kontakta
bibliotekarien tfn 040768777.

Kommunkansliet
Kommunkansliet har begränsad verksamhet. En del av personalen är inte på plats. Besök
endast enligt överenskommelse på förhand. Företrädesvis sköter vi ärenden per mejl eller
telefonledes.

Personer över 70 år och utsatta riskgrupper
Finlands regering har som anvisning förpliktat personer över 70 år att undvika kontakter
med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän).
Kommunen uppmanar hushåll med personer över 70 samt även övriga hushåll där det
finns personer som tillhör riskgrupper, exempelvis sådana med grundsjukdomar, att iakta
extra försiktighet i kontakter med övriga. För att motverka smittspridning och tillgodose de
nya behov av service som uppstår har kommunen beslutat att dels inhibera serviceturer
dels införa en tillfällig matleveransservice.

Matleveransservice
Kommuninvånare som är äldre än 70 år samt kommuninvånare som på grund av andra
orsaker hör till riskgrupp har möjlighet att beställa hem matvaror. Kommunen bjuder
avgiftsfritt på själva transporten. Kunden faktureras av respektive butik. Leveransen
kommer till ytterdörren. Butikerna har enligt eget omdöme i enskilda fall rätt att vägra
leverans.
Första utkörningsdag lördag 21.3.2020

Fasta vägnätet och Jurmo
Varor från Brändö Andelshandel. Beställningar tas emot på följande nummer 0407202940
Varorna levereras tisdagar, torsdagar och lördagar efter kl 12. Ring in din beställning
senast dagen innan leveransen kl.17.00. Gärna tidigare.

Lappo
Varor från Lappo handelslag. Beställningar tas emot på följande nummer 56622.
Varorna levereras tisdagar, torsdagar och lördagar före öppningstid. Ring in din beställning
senast dagen före under öppethållnigstid. Gärna tidigare.

Asterholma
Inga leveranser görs till Asterholma.

FBK
Frivilliga brandkåren har normal verksamhet.

Persontransporter på vägnätet
Kollektivtrafik, färdtjänst och dagisskjutsar fungerar normalt. Skolskjutsar samt serviceturer
avbrutna.

Sjuk- och hälsovården
Sjuk- och hälsovården informerar om sin verksamhet på ÅHS hemsida. Vår lokala
mottagning på Brändö meddelar att patienter bör ringa dit före besök till mottagningen.
Tidigare överenskomna besökstider gäller. Tfn 56115/0408461313

Information till fritidsboare- och besökare som anländer från annan ort
Om du har din stuga i Brändö och är på väg hit från fasta Finland eller utomlands eller om
du annars är på besök i kommunen. Beakta följande:
Ålands landskapsregering rekommenderar att även människor som reser från finska
fastlandet till Åland stannar hemma i 14 dagar. Det innebär att du ska hålla dig på stugan.

Om du behöver varor från butiken, går det bra att ringa dit och göra en beställning. Butiken
lämnar en kasse för dig utanför butiken och du kan hämta dina varor vid överenskommen
tid själv.
För mera information om hur undantagsförhållanden påverkar verksamheter i Brändö hittar
du på hemsidan.

Tietoa mökkeilijöille ja matkustajille Ahvenanmaan ulkopuolelta tai ulkomailta

Sinulle,jolla on mökki Brändössä ja olet tulossa tänne manner-Suomesta tai ulkomailta. Tai
olet muuten vierailulla kunnassa. Otathan huomioon seuraavan:
Ahvenanmaan maakuntahallitus suosittaa, että matkustaessa manner-Suomesta
Ahvenanmaalle pysyttäydyt kotona 14 päivän ajan. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee
pysytellä mökilläsi.

Mikäli tarvitset ruokatarvikkeita kaupasta, voit soittaa kauppaan ja tehdä tilauksen. Kaupan
henkilökunta jättää tilauksesi kaupan oven ulkopuolelle, josta voit noutaa sen sovittuna
ajankohtana.
Lisätietoja koskien valmiuslain tuomista poikkeusoloista Brändön kunnassa löydät kunnan
kotisivuilta. John Wrede vastaa kysymyksiin suomeksi puh 0407463596.

18.3.2020 kl.16.00
Niklas Feiring, 56503
Julia Grünewald, 0405208737
John Wrede, 0407463596

