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Tiedote 25.11.2020 –Karkkilan koronarajoitukset
Pääkaupunkiseutu ja myös Karviaisen alue on siirtynyt koronaviruksen
leviämisvaiheeseen. Karkkilan kaupunki valmistelee parhaillaan uusia omia
koronarajoituksia yhdessä Karviaisen ja Vihdin kanssa. Niistä tiedotetaan vielä tämän
viikon aikana kaupungin omissa kanavissa. Uudet rajoitukset tullaan ottamaan käyttöön
maanantaista 30.11. alkaen.

Tällä hetkellä Karkkilassa ovat voimassa seuraavat, 20.11.2020 tehdyt rajoitukset, jotka
astuivat voimaan 23.11. Rajoitukset perustuvat aluehallintoviraston määräyksiin sekä paikallisen
terveysviranomaisen (Karviainen) suosituksiin.
Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokousten järjestämisen sisätiloissa 23.11.–13.12.2020. Kielto koskee koko Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta, myös Karkkilaa.
Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan mm. konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja. Rajatuissa
ulkotiloissa voi yhä järjestää yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n
ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.
Aikuisten harrastustoiminta
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella suositellaan, että kaikki aikuisten (yli 20vuotiaat) ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kolmeksi viikoksi 23.11.–13.12.2020.
Karkkilan kaupunki on päättänyt 20.11.2020 harrastustoiminnan rajoituksista Karkkilassa.
Päätöksessä on huomioitu toiminnan tosiasialliset mahdollisuudet turvavälien noudattamiseen.
Karkkilan kaupungin tiloissa ja toiminnassa on voimassa seuraavat rajoitukset 23.11.–13.12.:
- Mitään sisätiloissa tapahtuvaa aikuisten (yli 20-vuotiaiden) joukkue- ja kontaktilajien
harrastustoimintaa ei järjestetä
- Aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita ja alueellista sarjatoimintaa ei
järjestetä.
- Aikuisten muussa harrastustoiminnassa ryhmien koko rajataan korkeintaan 20 henkilöön.
- Ryhmäharrastuksissa käytetään hengityssuojaimia aina, kun koolla on yli 10 henkilöä.
- Kaikissa sallituissa ryhmäharrastuksissa tulee noudattaa turvavälejä ja hygieniasuosituksia,
muussa tapauksessa ne kielletään.
Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia omissa tiloissaan ja
toiminnassaan. Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain
omassa harrastusryhmässä.
Kaupunki lähettää seuroille asiasta tarkemmat ohjeet ja peruuttaa joukkue- ja kontaktilajien
vuorot kaupungin tiloissa 23.11.-13.12.
Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan
tasoista kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Tiedote

25.11.2020
Rajoitukset eivät koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko
harjoituksen ajan.
Yksityistilaisuudet
Aluehallintoviraston ja kaupungin toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin
tai perhejuhliin. Karviainen ja Karkkilan kaupunki suosittelevat, ettei yli 10 hengen
yksityistilaisuuksia järjestettäisi. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia, perhe- ja
sukutilaisuuksia ja joulun ajan juhlia.
On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi
viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki
lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, kannattaa jättää pois.
Hengityssuojainten käyttö
HUS on antanut uudet suositukset hengityssuojainten käytöstä. Karviainen ja Karkkilan kaupunki
antavat seuraavat suositukset.
Hengityssuojainten käyttöä suositellaan yli 15-vuotialle:
- julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
- julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
- yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
- toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
- harrastustoiminnassa
- työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä
ei pystytä toteuttamaan
- sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä
Lisäksi hengityssuojainten käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille.
Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan maskia tai visiiriä.
Yksityishenkilöt hankkivat hengityssuojaimensa itse. Kaupunki huolehtii henkilökuntansa
hengityssuojainten hankinnasta keskitetysti.
Etätyö
Etätyön tekemistä suositellaan kaikissa tehtävissä aina, kun se on mahdollista. Mikäli etätyö ei ole
mahdollista, työpaikoilla suositellaan ruokailujen ja kahvitaukojen porrastamista. Työpaikoilla
suositellaan työntekijöille hengityssuojainten käyttöä aina, kun turvavälejä ei voida toteuttaa.

Kiitos kaikille vastuullisesta toiminnasta!

