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Viikkotiedote 14.10.2020 – Karviaisen alueen koronatilanne kiihtymisvaiheessa 

 

Tilannekatsaus 
 
Karviaisen alue on tällä hetkellä koronaepidemian osalta kiihtymisvaiheessa, kuten koko HUS-alue. Karviaisen 
alueella varmistettujen tartuntojen määrä on lisääntynyt viimeisen viikon aikana yhdeksällä. Myös altistuneiden 
määrä on edelleen kasvussa, mikä johtuu osin tartuntojen määrän lisääntymisestä, mutta myös yksittäisten 
positiivisten tapausten kohdalla suurista altistumismääristä.  
 
Selkeiden karanteeniin johtaneiden altistumisten lisäksi Karviaisen alueella on ilmennyt joitain matalan riskin 
mahdollisia joukkoaltistumisia, jotka eivät ole edellyttäneet karanteenitoimia. Näiden osalta ei ole ollut tarvetta 
olla yhteydessä yksittäisiin henkilöihin, vaan asiasta on annettu erilliset tiedotteet.  
 
Suositukset 
 
Koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Karkkilan ja Vihdin alueella suositellaan, ettei yli 20 henkilön 
yksityistilaisuuksia järjestettäisi toistaiseksi. 
 
Kehotamme harkitsemaan vakavasti matkustamisesta pidättäytymistä ja muistutamme, että altistumisia 
voidaan estää hyvin käyttämällä julkisissa liikennevälineissä ja ruuhkapaikoissa hengityssuojaimia. Kehotamme 
myös harkitsemaan vakavasti juhliin sekä muihin enemmän osallistujia kerääviin tapahtumiin osallistumisesta 
pidättäytymistä. 
 
Tässä tilanteessa terveysviranomaiset suosittelevat etätyötä. 
 
Muistutamme aiemmin annetusta hengityssuojaimen käyttösuosituksesta (Karkkilan kaupunki 1.10.2020) sekä 
hyvästä käsihygieniasta ja turvavälien noudattamisesta.  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. 
 
Altistumisia on tapahtunut mm. harrastusten parissa. Tämän vuoksi joukkue- ja kontaktilajeissa tulee huomioida 
erityisen tarkasti turvallisuusohjeet korona-altistusten välttämiseksi. Karviainen on antanut alueen 
tartuntatautiviranomaisena suosituksen, että ulkopuoliset eivät jäisi seuraamaan harjoituksia. Mikäli 
urheiluseurat tarvitsevat lisäohjeita, yhteyttä voi ottaa hanna.leinonen@karviainen.fi 
 
HUS-alueella valmistellaan yhtenäistä suositusta tartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa. Suositus 
julkaistaan Karviaisen alueella sen valmistuttua.  
Uudet karanteeni- ja eristysajat 
 
Uudet karanteeni- ja eristysajat ovat voimassa 12.10.2020 alkaen. 
 

- Altistuneen karanteenin kesto 10 vrk (aiemmin ollut 14 vrk) 
- Perhealtistuksissa karanteenin kesto 14 vrk perheenjäsenen positiivisesta testituloksesta/oireiden 

alusta (aiemmin ollut 21 vrk)  
- Lieväoireisen positiivisen eristyksen kesto 7 vrk, edellyttäen 48h oireettomuutta ennen eristyksen 

purkua  
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Itsepalveluajanvaraus koronatestiin 
 
Itsepalveluajanvaraus koronatestiin on nyt käytössä. Linkit itsepalveluajanvaraukseen löytyvät Karviaisen, Vihdin 
ja Karkkilan www-sivuilta sekä Karviaisen facebook-sivuilta ja osoitteesta www.koronabotti.hus.fi . Ajanvaraus 
vaatii vahvan tunnistautumisen. Kannustamme palvelun käyttöön, mikäli sinulla on tarve päästä koronatestiin, 
eikä erityistä kysyttävää koronasta. Lapsen puolesta -asiointi tulee käyttöön 16.10.2020, jolloin myös lapselle on 
mahdollista varata aika itsepalveluajanvarauksen kautta. 
 
Karviaisen koronapuhelinpalvelut ja muut tärkeät puhelinnumerot 
Koronapuhelut ohjautuvat takaisinsoittojärjestelmään arkisin klo 8-16. Tämän ajan ulkopuolella ei ole tällä 
hetkellä alueellista koronapuhelinpäivystystä. Valtakunnalliseen koronainfoon ja päivystysapuun saa yhteyden 
myös muina aikoina.  
 

 Nummelan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä  09 4258 2400  Ma-Pe klo 8-16 

 Karkkilan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä  09 4258 2200  Ma-Pe klo 8-16 

Valtakunnallinen koronapuhelin  0295 535 535 Ma-pe klo 8-21, la klo 9-15 

 Päivystysapu    116 117    Virka-ajan ulkopuolella  

 Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys     09 816 42 439    Avoinna 24/7  

  
 
Saamme yhdessä pidettyä koronatilanteen edelleen kurissa, kun jokainen meistä toimii vastuullisesti ja tekee 
omissa toimissaan parhaansa tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Kiitämme kaikkia karkkilalaisia 
vastuullisuudesta! 

 

Tämä viikkotiedote koskee Karkkilan kaupungin alueen koronatilannetta ja sen pohjalta annettuja Karkkilan 
aluetta koskevia suosituksia. Tiedote perustuu valtionhallinnon, alueviranomaisten sekä alueellisten 
terveysviranomaisten suosituksiin. 
 

http://www.koronabotti.hus.fi/

