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Viikkotiedote 9.12.2021 – Karkkilan koronatilanne hieman rauhoittunut
Karkkilan koronatilanne on hieman rauhoittunut. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu 8 uutta
tartuntaa ja ilmaantuvuuslukumme on 92/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yhteensä
361 koronatartuntaa (tiedot 7.12.2021).
Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt myös rokotteen saaneiden joukossa, mutta rokote suojaa vakavalta taudinkuvalta. Sairaalahoidon tarve on Karviaisen alueella viimeisen kuukauden aikana lisääntynyt.
Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää suosimaan sähköistä ajanvarausta ruuhkautuneen takaisinsoittojärjestelmän vuoksi. Karviaisen väki toivoo myös, että läheiset ja ystävät auttaisivat ikäihmisiä sähköisten palveluiden
käytössä.
Koronarokotukset
Karviaisen alueen koronarokotuksista ajankohtainen tieto löytyy Karviaisen sivuilta:
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/
Kolmansiin koronarokoteannoksiin on nyt oikeutettu suuri joukko ihmisiä THL:n suosituksen mukaisesti. Karviainen
pyrkii huolehtimaan siitä, että rokotusaikoja on riittävästi saatavilla. Olethan kuitenkin kärsivällinen, jos rokotusaikoja ei ole heti vapaana. Tällä hetkellä ajan voi varata sähköisesti aikaisintaan 5,5 kuukauden jälkeen toisesta annoksesta. Ajan voi tarvittaessa vaihtaa sähköisesti vahvistusviestissä tulleiden varausavaimen ja pin-koodin avulla.
Karviainen toivoo, että jo varattuja kolmansia rokoteaikoja ei puhelimitse vaihdettaisi kuin painavista syistä.
Karviaisen suositukset yksityistilaisuuksiin
Karviainen on päivittänyt suosituksensa yksityistilaisuuksiin 8.12.2021:
•
Yksityistilaisuuksissa suositellaan noudatettavaksi aluehallintoviraston päätöksiä yleisötilaisuusrajoituksista.
Karviaisen alueella olisi hyvä välttää yli 20 hengen yksityistilaisuuksia sisätiloissa tai järjestää ne tilassa, jossa
osallistujilta voidaan edellyttää koronapassia.
•
Yksityistilaisuuksissa suositellaan lisäksi noudattamaan terveysturvallisuusohjeita.
•
Karviainen suosittelee viettämään juhlapyhiä vain lähipiirin kesken.
Lisätiedot Karviaisen sivulta: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/
ESAVIn määräys yleisötapahtumiin, yleisiin kokouksiin sekä asiakastilojen käyttöön voimassa 31.12. saakka
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (ESAVI) antoi 2.12. määräyksen koskien yleisötapahtumia, yleisiä kokouksia ja
asiakas- ja osallistujatilojen käyttöä. Se on voimassa 31.12.2021 saakka. Karkkilan kaupunki on tiedottanut asiasta
viikkotiedotteessa 3.12. Tapahtumien ja toiminnan järjestäjät tiedottavat esim. koronapassin käytöstä, rajoitustoimista (Tartuntatautilaki 58 c ja 58 d) tai tilaisuuden perumisesta. ESAVIn tiedote asiasta löytyy täältä:
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926502
Koronapassin lataaminen kanta.fi-palvelusta
• Kirjaudu Omakantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
• Valitse vasemman reunan valikosta kohta Koronatodistus. Löydät linkin todistusosioon myös Omakannan etusivulta.
• Avaa koronatodistus painamalla pdf-linkkiä. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen.
• Tallenna pdf-tiedosto omaan puhelimeesi tai muulle laitteelle. Näin todistus on sinulla valmiina, kun tarvitset
sitä. Voit myös tulostaa todistuksen paperille.
Kiitos karkkilalaisille rajoitusten noudattamisesta ja hyvää joulukuista viikonloppua!

