
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

TIEDOTE 26.11.2020 

Tilannekatsaus   
HUS alue on kokonaisuudessaan leviämisvaiheessa, myös Karviaisessa leviämisvaiheen kriteerit 
täyttyvät. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen kahden viikon aikana 46 uutta tartuntaa, 
tartuttavuusluku alueellamme on n. 115 tapausta / 100 000 asukasta kahdessa viikossa. 
Alueellamme on huolestuttavan suuri määrä koronatartuntoja sekä altistuneita. 
 

Karviaisen pandemiatyöryhmä, Karviaisen kuntayhtymän johtaja, johtava ylilääkäri, Vihdin kunnan 

sekä Karkkilan kaupunginjohtajat ovat yhdessä käyneet läpi uudet STM:n, HUS:n sekä THL:n 

ohjeistukset sekä suositukset. Edellä mainittuihin suosituksiin sekä tartuntatautitilanteeseen 

perustuen annamme seuraavat suositukset. 

Aluehallintovirasto ei ole vielä julkaissut lopullista tiedotetta tämänhetkisestä tilanteesta. 

Seuraamme tilannetta ja ohjeistamme tarvittaessa uudelleen. 

Ohjeet ja suositukset koskevat mm. kokoontumisia, tilojen sulkemista, harrastustoimintaa, 

riskiryhmien suojaamista, opetuksen järjestämistä, etätöitä ja maskin käyttöä. Suositukset ja 

määräykset ovat voimassa Vihdissä ajalla 27.11.2020 – 18.12.2020 ja Karkkilassa 30.11.2020-

18.12.2020. Aloituspäivämäärään vaikuttaa kuntien erilainen tartuntatautitilanne. Jäsenkunnat 

tiedottavat tarkemmin kotisivuillaan muiden julkisten tilojen käytöstä.  

THL:n kasvomaskisuositusta on noudatettava 

Maskien käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille:  

• Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä 

• Aina julkisissa sisätiloissa 

• Työpaikoilla 

• Kimppakyydit   

(THL:n kasvomaskisuositus) 

 

Yleisötilaisuuksien järjestäminen 
Kaikki yleisötilaisuudet kielletään sisä- ja ulkotiloissa: Vihdissä ajalla 27.11.2020 – 18.12.2020 ja 
Karkkilassa ajalla 30.11.2020-18.12.2020.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille#Milloin_kasvomaskia_tulee_k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4?_Suosituksen_soveltaminen_epidemian_eri_vaiheissa


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Yksityistilaisuuksien järjestäminen 

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä ajalla 27.11.2020-18.12.2020. Yksityinen 

kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset 

(enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 

Julkisia tiloja suljetaan 

Määräys koskee kuntien omistamia tiloja. Karviainen ja kunnat antavat vahvan suosituksen 
yksityisille toimijoille, että toiminta keskeytetään edellä mainituksi ajaksi. 

Tällaisina tiloina pidetään esim. kuntosaleja ja ryhmäliikuntaan tai urheiluun käytettäviä tiloja, 
uimahallien ja kylpylöiden allastiloja ja yleisiä saunoja ja niiden yhteydessä olevia pukuhuonetiloja, 
huvi- ja teemapuistoja, sisäleikkipuistoja tai –paikkoja, kirjastot, museot sekä kauppakeskusten 
oleskelutilat. Muissa julkisissa tiloissa asiakaskohtaamiset minimoidaan. 

Suositus ryhmäliikuntaan ja yksilöurheiluun  

Lasten ja aikuisten liikuntaharrastustoiminta keskeytetään ja harrastukset toteutetaan vain 

etämuotoisena. Suosittelemme, että turnaus- ja kilpailumatkoja tai leirityksiä ei järjestetä eikä 

Uudenmaan ulkopuolelle suuntautuviin tapahtumiin osallistuta. 

Yksilöurheilussa suositellaan noudattamaan viranomaisohjetta maskin käytöstä sekä pitämään 

vähintään kahden metrin etäisyyttä muihin henkilöihin. Huolehdi kuitenkin fyysisestä kunnostasi 

liikkumalla ulkona. 

Myös muu harrastustoiminta keskeytetään 

Lasten ja aikuisten muu harrastustoiminta keskeytetään ja harrastukset toteutetaan vain 

etämuotoisena.  

Toisesta asteesta alkaen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen syyslukukauden 
loppuun saakka  

Toisen asteen opetuksesta alkaen siirrytään kokonaisuudessaan etäopetukseen. Määräys koskee 
mm. lukiota, ammatillista opetusta, vapaan sivistystyön opetusta (yli 15-vuotiailla). Ainoastaan 
varhaiskasvatus ja perusopetus jäävät lähiopetukseen. Lähiopetuksessa maskin käyttöä 
edellytetään koko koulun henkilökunnalta sekä yläasteikäisiltä oppilailta. Lähiopetuksessa 
kiinnitetään huomiota ruokailujen turvalliseen järjestämiseen.   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Korkean sairastumisriskin ryhmiä suojattava tehostetusti  

Pyydämme hoivakoteja/asumispalveluyksiköitä ohjeistamaan vierailut mahdollisimman 

minimiin (esim. suositellaan 1 vierailija/asukas ja enintään 3 vierailijaa/yksikkö samanaikaisesti). 

Vierailuissa noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja edellytetään maskin käyttöä.  

Työnantajat ja työntekijät  

Etätyötä suositellaan kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. 
Mikäli työskentelet lähityössä, edellytetään maskin käyttöä ja ruokailut sekä kahvitauot on 
porrastettava. Yhteisissä tiloissa ruokaillessa maski on poissa ainoastaan ruokailun ajan ja 
turvavälit on säilytettävä.  

Poikkeuksia Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa ajalla 
27.11.2020 – 18.12.2020. 

• Edellä mainituista rajoituksista huolimatta potilailla/asiakkailla on oikeus palveluihin ja 

asioiden käsittelyyn. Karviainen jatkaa toimintaansa normaalin tapaan 

• Vältämme suositusten mukaisesti kaikkia tarpeettomia fyysisiä kontakteja 

• Arvioimme potilaiden/asiakkaiden tilannetta ja otamme yhteyttä asiakkaisiin/potilaisiin 

mikäli palvelu voidaan toteuttaa etänä. Mikäli sinuun ei oteta yhteyttä, saavu sovitusti 

tapaamiseen/vastaanotolle suositusten mukaisesti maski kasvoilla 


