Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin
talouksiin ja yrityksiin.

LAHTI
joulunajan koronainfo

Hyvä kaupunkilainen!
Tämä vuosi on Lahdessa ollut
poikkeuksellinen. Koronaviruksen
aiheuttama epidemia muutti elämää
ja arkea ympäri maailman. Samalla
poikkeukselliset olosuhteet ovat tuottaneet myös uusia oivalluksia.
Suomalaisella yhteiskunnalla on
kyky selviytyä hankalissakin tilanteissa sisulla ja sinnikkyydellä. Olemme
toimineet yhdessä pitääksemme
epidemian hallinnassa. Tietotekninen osaaminen on mahdollistanut
koulunkäynnin, työskentelyn ja
asioinnin etänä.
Kiitokset kaikille lahtelaisille
hyvästä ja vastuullisesta toiminnasta
kuluneen vuoden aikana. Kaupunki
on olemassa asukkaitaan varten
ja keskeinen tehtävämme kaikissa

tilanteissa on varmistaa asukkaiden
turvallinen ja toimiva arki.
Poikkeustilanteessa järjestämme
palvelut rajoitusten edellyttämällä
tavalla. Tähän kirjeeseen on koottu
tietoa joulun- ja uudenvuoden ajan
palveluista.
Toivotan kaikille kaupunkilaisille
hyvää joulua! Luotetaan yhdessä
valoisaan tulevaisuuteen. Ensi vuosi
on jo aivan erityinen Lahdelle: olemme Euroopan ympäristöpääkaupunki
2021.
Lahti – kestäväksi tehty.

Pekka Timonen
Lahden kaupunginjohtaja

Vietä joulua turvallisesti
1. Vältä perheen ulkopuolisten tapaamisia ja
muista läheisiä muilla keinoin.
On tärkeää, että ketään ei jätetä yksin. Valtakunnallisista puhelinpalveluista
saat tukea myös joulun ja uudenvuoden pyhinä.
2. Koronaepidemian leviämistä rajoitat tehokkaimmin
pitämällä kahden metrin turvavälin perheen ulkopuolisiin.
Käytä maskia silloin, kun on välttämätöntä käydä julkisissa sisätiloissa,
kuten kaupassa. Noudata myös hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
3. Jos sinulle tai läheisellesi tulee koronaan viittaavia oireita,
varaa viipymättä aika näytteenottoon omaolo.fi-palvelussa.
Näytteenotto palvelee myös joulun ja uudenvuoden pyhien ajan.
Ethän hakeudu sote-keskukseen ennen soittamista Päivystysavun
numeroon 116 117. Numero palvelee ympäri vuorokauden, kaikkina päivinä.
Sieltä voit myös varata ajan koronatestiin.
4. Tilanne on Päijät-Hämeessä hallinnassa.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on varautunut koronapotilaiden määrän
kasvuun ja hoitoon. Jos tarvitset hoitoa, me hoidamme sinua.

Päivittäinen tilannekuva ja alueelliset suositukset: phhyky.fi/koronavirus

Viisi vinkkiä
arkeen ja juhlaan
1

Pidä yhteyttä läheisiin.
Kerro ja kysy, miltä tuntuu.

2

Pidä kiinni rutiineista.
Nuku, syö ja liiku.

3

Mielekäs tekeminen
parantaa mielialaa.

4

Seuraa vain luotettavia
uutislähteitä.

5

Juttele ammattilaisten 		
kanssa. Älä jää yksin,
apua löytyy.
Koonti palveluista:
phhyky.fi/korona-ahdistusapu

Ulkona on tilaa meille kaikille
Lähiluonto virkistää ja pitää huolta kunnosta

Lahden karttapalvelusta

Lähimetsistä ja poluista kannattaa nauttia päivittäin. Lahdessa on monipuolinen lenkkipolkujen verkosto ja luontokohteet ovat helposti saavutettavissa.

kartta.lahti.fi
löytyvät ulkokuntolaitteet, laavut, leikkialueet,
luonnonsuojelualue.

lahdenseudunluonto.fi

Uusia maastoliikuntapolkuja Salpausselällä
Salpausselälle on merkitty uusia metsäpolkuja ja ne on
tarkoitettu omatoimiseen ulkoiluun kävelijöille, juoksijoille
ja maastopyöräilijöille.
lahti.fi/maastoliikuntapolut

Ensilumenlatu hiihtäjille Suurmäen
tuntumassa.
Lahden torin ympäristöteemainen jäärata
kutsuu luistelemaan.
Joulun aikaan poikkeuksellinen liikennöinti.
Tarkista aikataulut: lsl.fi

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 ensimmäisenä kaupunkina Suomessa.
Kaupunkilaiset kutsutaan juhlimaan ympäristöpääkaupunkivuoden avajaisia
kymmenen päivän ajaksi 15.–24.1.2021. Lisätietoa greenlahti.fi/avajaiset

Kaupungin palvelut koronavirustilanteessa
Rajoitukset ovat voimassa 4.1.2021 saakka.
Liikuntapalvelut
• Lahden kaupungin uimahallit ja kuntosalit on
suljettu yleisöltä.
• Kaikki aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty.
• Lasten ja nuorten (18 v. ja nuoremmat) harrastetoimintaa
voidaan edelleen jatkaa maski-, hygienia- ja turvaväliohjeistuksia noudattaen.
Kulttuuripalvelut
• Kirjastot pysyvät auki rajoitustoimenpitein. Kirjastossa
käynti on rajattu 15 minuutin asioimiseksi. lastu.finna.fi

Yleisötilaisuudet
Päijät-Hämeessä on kielletty kaikki yli 10 henkilön yleisötilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Tilaisuuksia voidaan kuitenkin
järjestää, jos osallistujia on enintään 10 edellyttäen että
turvallisuus on varmistettu. Kokoontumisrajoituksista on
päättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Palvelutori
Palvelutori on tilana avoinna arkisin ma–pe klo 8–18,
poikkeuksena 23.12. ja 31.12. klo 8–16.
Lahti-Piste vastaa kaupungin yleisestä palveluneuvonnasta,
lahtipiste@lahti.fi, 03 814 2355,
chat-palvelu (arkisin ma–pe klo 8–16).
Tarkista kunkin toimijan palvelu: lahti.fi/palvelutori

• Hiihtomuseo ja Radio- ja tv-museo Mastola ovat
avoinna ti–pe klo 9–17 ja la–su klo 11–16.
Museot on suljettu 24.–26.12.2020 sekä
31.12.2020–1.1.2021. lahdenmuseot.fi

Lisätiedot koronaepidemian vaikutuksista kaupungin
palveluihin ja tukitoimiin lahti.fi
Seuraa meitä myös somessa

Hyvää joulua
ympäristöpääkaupungista!

Lahti on tehty kestäväksi – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021.

