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Tiedote 16.10.2020 – uudet suositukset käyttöön Karkkilassa 
 

 
Karviaisen alue, kuten koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue, on tällä hetkellä 
koronapandemian kiihtymisvaiheessa ja eteneminen leviämisvaiheeseen on lähellä. 
Valtioneuvosto on tehnyt koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi uusia linjauksia 15.10., 
joita Karviaisen alueen terveysviranomainen on käsitellyt 16.10. 
 
Karkkilan kaupunki on 16.10. linjannut valtionhallinnon, aluehallinnon sekä alueellisten ja 
paikallisten terveysviranomaisten suositusten ja ohjeiden pohjalta seuraavat suositukset 
koronatartuntojen ehkäisemiseksi Karkkilan kaupungin alueella. Suositukset astuvat voimaan 
välittömästi. 
 
Karkkilan kaupunki antaa ohjeen suositusten soveltamisesta kaupungin toiminnassa ja tiloissa 
omalle henkilöstölleen maanantaina 19.10.2020. 
 
Kokoontumisrajoitukset 
 
Karkkilan alueella annetaan kokoontumisten osalta seuraavat suositukset 
- yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä, 
- alle 20 hengen yleisötilaisuuksia voi järjestää huolehtien turvaväleistä ja turvallisuudesta, 
- yli 20 hengen yleisötilaisuuksia ja harrastustoimintaa järjestetään sisä- ja ulkotiloissa vain siinä 
tapauksessa, että kaikilta yli 15-vuotiailta osallistujilta (pois lukien urheilijat urheilutapahtumissa) 
edellytetään maskin käyttöä koko tilaisuuden ajan, ja että vain puolet tapahtumatilan 
paikkamäärästä on käytössä 
- suuria kulttuuri- ja urheilutapahtumia ei suositella järjestettäväksi 
 
Tapahtuman järjestäjä on vastuussa riittävästä koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja 
turvallisuuden varmistamisesta. Kaikkiin tilaisuuksiin ja toimintaan tullaan vain täysin terveenä, 
edes lieväoireisena ei tule osallistua. 
 
Harrastustoiminnassa tulee huolehtia turvavälien (2 m) noudattamisesta ja suosia 
pienryhmätoimintaa. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi urheilua, työväenopiston 
kursseja, tanssi-, teatteri-, musiikki- ja kuvataideharrastuksia, partio-, orkesteri- ja kuorotoimintaa 
sekä muita vastaavia. 
 
Hengityssuojaimet 
 
Karkkilan alueella suositellaan hengityssuojainten käyttöä yli 15-vuotiaille 
- julkisessa liikenteessä 
- julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa 
- toisen asteen oppilaitoksissa (tarkennus alla) ja nuorisotyössä 
- harrastustoiminnassa 
 
Karkkilan kaupunki antaa suosituksen opiskelijoille hengityssuojainten käytöstä nyt myös lukiossa. 
Tämä suositus astuu voimaan 19.10. alkaen. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan kaikille 
opiskelijoille, erityisesti yli 25 opiskelijan ryhmissä, mutta myös niissä ryhmissä ja tilanteissa, 
joissa riittävien turvavälien pitäminen on haastavaa. Lukiolaiset hankkivat hengityssuojaimensa 
itse. 
 
Suositusten lisäksi kehotamme kaikkia karkkilalaisia harkitsemaan omaehtoista 
hengityssuojaimen käyttöä tartuntojen leviämisen estämiseksi. Jokainen kaupunkilainen vastaa 
omien hengityssuojaintensa hankinnasta. Kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille 
suositusten mukaiseen käyttötarkoitukseen palvelupiste Serverissä. 
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Muut suositukset 
 
Alueen terveysviranomainen (Karviainen) suosittelee etätyön tekemistä sekä Vihdin että 
Karkkilan alueella. 
 
Saamme yhdessä pidettyä koronatilanteen edelleen kurissa, kun jokainen meistä toimii 
vastuullisesti ja tekee omissa toimissaan parhaansa tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. 
Kiitämme kaikkia karkkilalaisia vastuullisuudesta! 


