
Koronavirüs – Vihti Çalışmalarında Değişiklikler 

24 Mart 2020 

Finlandiya hükûmeti, 16 Mart 2020’de yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle ülkede istisnai 
koşulların geçerli olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine hükûmet, Finlandiya’daki durumla ilgili olarak ek 
önlemler belirledi. Bu önlemlerin amacı halkın sağlığını korumak ve toplumsal ve ekonomik hayatın 
dinamiklerini güvence altında tutmaktır. Belirlenen önlemler 18 Mart 2020’den 13 Nisan 2020’ye kadar 
geçerli olacaktır. 

Hükûmetin talimatları doğrultusunda, Vihti’de şu önlemler alınacaktır: 

• Okullar kapanacak ve yüz yüze dersler durdurulacaktır. Eğitim ve öğretim çalışmaları birincil 
olarak uzaktan yapılacak şekilde ayarlanacaktır. Koronavirüs kaynaklı istisnai koşullarda yüz 
yüze eğitim/öğretim ilk olarak, ebeveynleri ve vasileri toplumun işleyişi için kritik olan alanlarda 
çalışan öğrenciler ile sınırlıydı. Ancak hükûmet politikasını 20 Mart Cuma günü değiştirdi ve 1. ila 3. 
sınıftaki tüm ilköğretim öğrencilerinin de gerekirse yüz yüze eğitim alabileceğini belirtti. Ancak Eğitim 
Bakanı 1. ila 3. sınıfa giden öğrencilerin velilerine çocuklarını kesinlikle gerekli olmadığı sürece yüz 
yüze eğitim için okula göndermeme çağrısında bulundu. Daha ayrıntılı talimatlar Wilma ile 
iletilecektir. 

• Kreş ve okul öncesi faaliyetler sadece toplumun işleyişi için kritik alanlarda çalışanların 
çocuklarına sunulacaktır. Mümkünse çocukların evde kalması önerilmektedir. 

• Gençlik merkezleri kapatılmıştır. 

• Kütüphaneler, kütüphane otobüsleri ve müze kapatılmıştır. 

• Yüzme havuzu ve spor salonu kapatılmıştır. Belediyenin eğitmenli toplu spor dersleri (hem kara 
hem su sporları) iptal edilmiştir. 

• Belediye, hizmetlerini çevrim içi olarak, telefon ile veya randevu vermek suretiyle sunacaktır. 

 

Hükûmet ayrıca bizim de uyduğumuz şu önlemleri belirlemiştir: 

• 10’dan fazla kişi bir araya toplanmamalıdır. Halka açık yerlerde gerek olmaksızın vakit geçirmekten 
kaçınılmalıdır. 

• Yaşlı bakım evlerini ve diğer yüksek riskli grupları ziyaret etmek yasaktır. 

• Hastaneleri, bakım evlerini ve klinikleri ziyaret etmek yasaktır. Belirti göstermeyen kişilerin kritik 
derecede hasta kimseleri, yaşam sonu bakımı alanları veya çocuk hastaları ziyaret etmesine izin 
verilebilir. Ayrıca eşin veya bir refakatçinin doğum bölümünde bulunmasına da izin verilebilir. Ancak 
bunların tümü daima vaka bazında değerlendirilecektir. 

• 70 yaş üstündeki kişiler diğer kişilerle temastan mümkün olduğunca kaçınmalıdırlar (karantina 
benzeri koşulları benimsemelidirler). Bu; parlamento, hükûmet veya devlet yetkilileri için geçerli 
değildir. 

• Kamu sektörü işverenleri, uzaktan çalışması mümkün kamu çalışanlarına gerekli talimatlarda 
bulunacaktır. 

• Yurt dışından ülkeye giriş yapan Finlandiya vatandaşları ve daimi olarak Finlandiya’da oturanlar iki 
haftalık bir süre boyunca karantina benzeri koşullarda tutulacaktır. 

• Şu anda, Finlandiya vatandaşları ve Finlandiya’da ikamet edenler yurt dışına seyahat etmemelidir. 
Finlandiya vatandaşlarının ve daimi olarak Finlandiya’da oturanların yurt dışından Finlandiya’ya 
dönmesine izin verilmektedir. Yabancıların Finlandiya’dan ayrılmasına izin verilmektedir. 

 

Yukarıda bahsedilen önlemlerin süresi uzatılabilir veya bu önlemlerde değişiklik yapılabilir. Böyle bir 

durumda, bu bilgiler de gereğince düzenlenecektir.  

 


