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Viikkotiedote 8.4.2021 – Karkkilan koronatilanne parantunut, rajoituksia lievennetään
Karkkilan koronatilanne on viime päivinä parantunut. Kahden viimeisen viikon aikana Karkkilassa on todettu 19
uutta tartuntaa, ja koko pandemian aikana koronatartuntoja on todettu Karkkilassa yhteensä 160 (Karviainen
7.4.). Karkkilan tuore ilmaantuvuusluku on 138 / 100.000 / 2 viikkoa (Karviainen 8.4.).
Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa noin 90 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat nyt
peräisin samasta taloudesta, muulta lähipiiriltä sekä työpaikoilta. Karviaisessa tartunnanjäljitys onnistuu
reaaliaikaisesti ja uudet sairastuneet pystytään tavoittamaan saman päivän aikana.
Uusista Karviaisen alueen tartunnoista valtaosa on tällä hetkellä koronavirusvarianttitartuntoja.
Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin kuin aiempi virusmuoto. Siksi on erityisen
tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia sekä hakeutua herkästi koronatestiin välittömästi oireiden
alettua (https://koronabotti.hus.fi/).
Valtionhallinnon linjausten, aluehallintoviranomaisen määräysten sekä paikallisen terveysviranomaisen
suositusten ja Karkkilan vallitsevan tartuntatilanteen perusteella Karkkilan kaupunki tekee seuraavat
rajoituspäätökset 8.4.2021.
Karviaisen suositukset löytyvät täältä: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/
Karkkilan uudet koronarajoitukset 12.4. alkaen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karkkilan yläkoulu on lähiopetuksessa 30.4.2021 saakka. Koulu tiedottaa tarkemmin koteja Wilman
kautta.
Karkkilan lukio jatkaa etäopiskelua 23.4.2021 saakka. Välttämätön lähiopetus turvataan. Lukio tiedottaa
tarkemmin opiskelijoita/huoltajia Wilman kautta.
Alle 12-vuotiaiden (vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat) ohjattu ja kontrolloitu
ryhmäharrastustoiminta sallitaan Karkkilan kaupungin harrastustiloissa (sisä- ja ulkotilat).
Harrastustoiminta on toteutettava ilman lähikontakteja. Ryhmien maksimikoko on 1 + 10 henkilöä.
Yli 12-vuotiaiden (vuonna 2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) ryhmäharrastustoiminta kielletään
Karkkilan kaupungin sisätiloissa.
12- 20-vuotiaiden (vuosina 2007 – 2001 syntyneiden) ohjattu ja kontrolloitu ryhmäharrastustoiminta
sallitaan Karkkilan kaupungin ulkoharrastustiloissa. Harrastustoiminta on toteutettava ilman
lähikontakteja. Ryhmien maksimikoko on 1 + 10 henkilöä.
Yli 20-vuotiaiden (vuonna 2002 syntyneet ja sitä vanhemmat) ryhmäharrastustoiminta kielletään
Karkkilan kaupungin kaikissa harrastustiloissa (sisä- ja ulkotilat).
Ryhmäharrastustoimintaa suositellaan toteuttavaksi etämuotoisena.
Yksilöohjaus sallitaan kaupungin harrastustiloissa. Toiminnassa tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä.
Poikkeuksena edellisiin kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan
sarjalisenssisopimukseen perustuvalle ammattiurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti.
Muilta osin kaupungin harrastus- ja kokoustilat pysyvät suljettuina (pois lukien koulujen
normaalitoiminta ja varhaiskasvatus).

Muilta osin aiemmin annetut rajoitukset jatkuvat 30.4.2021 asti.
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Karkkilan uudet suositukset
•
•

Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan THL:n suosituksen mukaisesti kaikille 12-vuotta täyttäneille.
Lisäksi Karkkilan kaupunki suosittelee vahvasti, että Karkkilan peruskoulujen 5. – 6.-luokkalaiset
käyttävät hengityssuojaimia, ellei sille ole terveydellistä estettä. (Suositus, voimassa toistaiseksi).
Suositellaan vahvasti, että vältetään yli 6 hengen yksityistilaisuuksien järjestämistä. Suositellaan
välttämään kontakteja muiden kuin samassa taloudessa asuvien kesken. (Suositus, voimassa 30.4.2021
saakka)

Muilta osin aiemmat suositukset ovat voimassa 30.4.2021 asti.
Aluehallintoviraston määräykset
•

•

•

•

Tartuntatautilain nojalla kielletään HUS kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen,
että turvallisuus niissä voidaan varmistaa (ESAVI määräys voimassa 30.4.2021 saakka)
Tartuntatautilain 58 g pykälän mukaisesti urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat
määrätään suljettavaksi Helsingin ja Uudenmaan alueella. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan
kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.
Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa
toimintaa. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten
lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. (ESAVI
määräys voimassa 14.4.2021 saakka)
Tartuntatautilain 58 d pykälän mukaisesti yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus järjestää
yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö siten,
että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää
lähikontakti toisiinsa. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai
tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. (ESAVI
määräys voimassa 30.4.2021 saakka)
Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Asiakkaille ja osallistujille annetaan
riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä
käytänteitä koskevat toimintaohjeet Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan. Turvavälien
säilyttämisestä huolehditaan. (Tartuntatautilain pykälä 58 c)

Linkki ESAVIn päätöksiin: https://avi.fi/tiedotteet
Traficomin päätös
•

Tie- ja raideliikennettä sekä kotimaan meriliikennettä rajoitetaan kaikissa yli kymmenen henkilön
liikennevälineissä. Rajoitus koskee sekä kaikille avointa että rajoitetulle asiakasryhmälle suunnattua niin
kutsuttua suljettua liikennettä. Arkipäivisin rajoitus ei kuitenkaan koske vuonna 2008 syntyneitä ja sitä
nuorempia matkustajia. Jos yläkoulut palaavat lähiopetukseen, rajoitus ei koske arkipäivisin myöskään
yläkouluikäisiä eli 2005 syntyneitä tai sitä nuorempia matkustajia. Rajoituspäätös ei saa estää
kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta
virkatehtäviään. Lakisääteisiin palveluihin ovat oikeutettuja monet erityisryhmät. Erityisryhmien, kuten
koululaisten, lakisääteisten palveluiden turvaamistarpeen johdosta suurin sallittu matkustajamäärä
saattaa tällaisesta välttämättömästä syystä hetkellisesti ja tilapäisesti ylittyä. Näistä tilanteista
aiheutuvan kohoavan altistumisriskin minimoimiseksi on erityisen tärkeää painottaa hygieniatoimia,
kuten maskinkäyttöä ja käsien (Traficomin päätös 25.4.2021 saakka) puhdistusta.
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Linkki päätökseen: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/traficom-rajoittaa-husn-alueellaliikennevalineiden-suurinta-sallittua

Toivotamme kaikille karkkilalaisille aurinkoista loppuviikkoa!
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