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Information till kommuninvånarna angående COVID-19 
 

Finlands regering har med start den 18 mars aktiverat den så 

kallade beredskapslagen och utlyst undantagstillstånd med syfte att 
begränsa spridning av det coronavirus som just nu sprids över 

världen. Viruset har fått namnet ”Covid-19”.  

 
Det är fortfarande av vikt att vi inte grips av onödig panik. 

Huvudsyftet med åtgärderna är att skydda sårbara grupper och att 

sakta ner smittotakten i samhället så att sjukvårdens resurser 
räcker till. För annars friska personer är sjukdomen normalt inte 

farlig. 

 
Konsekvenser för kommunens verksamhet 

 

Kumlinge skolas normala verksamhet kommer att stängas ner till 
den 13 april. Majoriteten av eleverna kommer att få 

distansundervisning. 

 
Biblioteket kommer under samma tid att vara stängt men erbjuda 

hemtransport av lån. Bibliotekssekreteraren svarar under ordinarie 

öppettider i telefon och tar emot lånebeställningar och ombesörjer 
boktransport. 

 

Daghemmet och centralköket håller tillsvidare öppet.  
 

Alla besök till kommunens äldreboende, skola, barnomsorg och 

centralkök förbjuds utom om särskilda skäl finns då en symtomfri 
person kan beviljas besökstillstånd. Ett sådant särskilt skäl kan t.ex. 

vara att besöka en anhörig vid livets slut på Annagården. 

 
Kommunkansliet kommer att vara stängt för ej förhandsbokade 

besök. Kanslipersonalen kommer att betjäna på telefon och epost 

som vanligt. Alla aktuella telefonnummer och e-postadresser finns 

på www.kumlinge.ax. Växeln har telefon 018-622 400. 

 

Offentliga sammankomster 
Offentliga sammankomster med mer än tio personer är nu förbjudna 

och alla sociala kontakter i större grupper bör begränsas. Politiska 
organ får sammanträda som vanligt men eventuellt kommer 

kommunfullmäktige att sammanträda utan åhörare för att begränsa 

antalet personer i lokalen. 
 

http://www.kumlinge.ax/
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Självkarantän 
Personer över 70 år och personer med andra sjukdomar tillhör de så 

kallade sårbara grupperna. Dessa uppmanas av smittskydds-

myndigheterna att hålla sig i så kallad ”självkarantän”. Detta 
innebär att man bör kraftigt begränsa sina sociala kontakter, alltså 

träffa så få andra människor som möjligt. Butikerna i Kumlinge, 

Enklinge, Seglinge och Lappo kör mot beställning hem matvaror så 
att man inte behöver besöka butiken och träffa andra personer. Som 

alltid gäller också att den som har behov av hjälp kan höra av sig till 

kommunkansliet på 018-622 400. Det kan t.ex. vara om man 
behöver få hem medicin och inte bör besöka apoteket pga. 

självkarantän. 

 
Resor 

Smittskyddsmyndigheterna uppmanar alla invånare att resa så lite 

som möjligt. På Åland har vi ännu inga fall av sjukdomen så ur 
Landskapsregeringens perspektiv är inte bara Sverige utan även 

Finland att betrakta som smittsamt område. Den som kommer till 

Åland från utlandet (inräknat Finland) rekommenderas sätta sig själv 
i karantän i 14 dagar. Även om detta inte är ett förbud mot sådana 

resor så uppmanas alla att följa rekommendationen. I bästa fall kan 

vi hålla viruset helt borta från Kumlinge!  
 

 

Frågor 
Har du frågor om sjukvård skall du kontakta ÅHS. Misstänker du att 

du har smittats av Coronaviruset har ÅHS en särskild telefon för 

detta: 018-535 313  
 

Har du frågor som har med beredskapsläget att göra kan du ringa 

landskapsregeringens undantagstillståndsinformation på 018-25 572 
och 018-25 573. 

 

Har du frågor om kommunens verksamhet ska du kontakta 

kommunen på 018-622 400. 

 

Uppdaterad information 
Detta informationsblad sammanställdes på förmiddagen 19 mars. 

 
LÄGET FÖRÄNDRAS SNABBT OCH REGLER OCH 

REKOMMENDATIONER KAN FÖRÄNDRAS. AKTUELL 

INFORMATION PÅ KOMMUNENS HEMSIDA www.kumlinge.ax  

http://www.kumlinge.ax/

