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Viikkotiedote 26.11.2021 – Karkkilaan uusia suosituksia ja rajoituksia  

 
 
Karkkilan koronatilanne on edelleen huonontunut. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu 23 
uutta tartuntaa ja ilmaantuvuuslukumme on 264/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana Karkkilassa on 
ollut yhteensä 353 koronatartuntaa (tiedot 23.11.2021).  
 
Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt myös rokotteen saaneiden joukossa, mutta rokotetuilla taudinkuva 
on ollut lievempi. Sairaalakuormitus on merkittävästi lisääntynyt ja tilanne Lohjan sairaalassa on erityisen 
haastava. Karviainen on nostanut valmiuttaan ja pyrkii omilla toimillaan tukemaan Lohjan sairaalan kuormit-
tunutta tilannetta.   
 
Pahentuneen epidemiatilanteen vuoksi Karviaisen alueella ei ole mahdollista lyhentää karanteeniaikoja tois-
taiseksi.   
Koronarokote on mahdollista ottaa influenssarokotuksen yhteydessä Karkkilan kaupungintalolla sekä Num-
melan terveysasemalla ja Kirkkoniemen koululla. Ajanvarauksen yhteydessä tulee ilmoittaa, jos koronaroko-
tuksen ottaa samalla kerralla influenssarokotuksen kanssa. Koronarokotuksista ajankohtainen tieto löytyy 
Karviaisen sivuilta: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-
aikojen-tilanne/ 
 
 
Uudet hengityssuojain- ja etätyösuositukset 26.11.2021 – 16.1.2022 
 
Karkkilassa on voimassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 25.11. antamat laajat suositukset 
koskien hengityssuojaimen käyttöä sekä etätyötä. Tämä suositus astuu voimaan välittömästi (26.11.2021). 
Alla on kerrottuna tämä suositus (Lähde: HUS).  
 
”Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä päätti maskisuosituksesta 25.11. kaikille yli 12 vuotta täyttä-
neille rokotussuojasta riippumatta. Lisäksi alueelle annettiin etätyösuositus. Suositukset ovat voimassa 
16.1.2022 asti. 
 
Maskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. 
Maskin käyttöä suositellaan myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien. Yksityisten toimijoiden suo-
sitellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kau-
poissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa. 
 
Työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin 
mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön 
kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja 
tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti. 
 
Koordinaatioryhmässä nähtiin tarpeelliseksi rajoittaa lisää Uudenmaan kuntien alueella järjestettäviä yleisö-
tilaisuuksia. Asian pikainen valmistelu on käynnistetty.” 
 
Karkkilassa on voimassa lisäksi hengityssuojainsuositus koulupäivien aikana kaikille 4.- 6.-luokkalaisille. Kark-
kilan kaupunki on päättänyt ottaa työnantajana etätyösuosituksen käyttöön 29.11. alkaen.  
 
Perusturvakuntayhtymä Karviainen antoi uudet suosituksensa 23.11. Nämä ovat linjassa HUS:n antaman uu-
den suosituksen kanssa. Karviaisen suosituksiin voit tutustua täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/ko-
rona/voimassa-olevat-rajoitukset/ 
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Karkkilan kaupungin rajoitukset 31.12. asti 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut yleisötilaisuuksiin liittyvän uuden päätöksen 18.11. 
Tämä päätös on velvoittava myös Karkkilassa, ja se on voimassa 25.11. - 24.12.2021. Päätös löytyy AVIn si-
vuilta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69925012 (linkki avautuu palveluntarjoajan sivuille ja uuteen ikku-
naan). 
 
Toiminnan ja tapahtumien järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta tartuntatautilain mukaisesti 
sekä yllä mainitun AVIn määräyksen noudattamisesta. Tartuntatautilain 58 c § on voimassa 31.12.2021 asti. 
Tartuntatautilain löydät täältä: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210447 
 
 
Karkkilan kaupunki seuraa koronatilannetta erittäin aktiivisesti. Tiedotamme viipymättä mahdollisista muu-
toksista. 
 
 
Kiitämme kaikkia karkkilalaisia rajoitusten ja suositusten noudattamisesta ja terveysturvallisesta toimin-
nasta ja toivotamme hyvää viikonloppua! 
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