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Viikkotiedote 4.11.2020 – Karviaisen alue koronan kiihtymisvaiheessa 

 
HUS-alue luokitellaan koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen, ja myös Karviaisen alue on siirtynyt 
kiihtymisvaiheeseen. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen viikon aikana yhdeksän 
uutta tartuntaa. Altistuneiden määrä on kasvanut. Koska koronan ilmaantuvuus on kasvanut 
lyhyellä aikavälillä ja tartunnanlähde on epäselvä useissa tapauksissa, toivomme, että 
suojautumista ja suosituksia noudatetaan!  
 
 
Tilaisuuksien järjestäminen 
 
Ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan rajoitettavaksi koronan kiihtymis- ja 
leviämisvaiheissa.  
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat laatineet suosituksen, joka koskee sisätiloissa 
järjestettävää liikunta- ja kulttuuritoimintaa koronaepidemian aikana. Suositus tarkentaa 
hallituksen 23.10.2020 tekemää periaatepäätöstä, joka sisältää valtakunnalliset ja alueelliset 
suositukset, joilla tuetaan alueellisia toimia epidemian leviämisen estämiseksi. 
 
Pandemiatyöryhmä suosittelee vahvasti, ettei yli 20 hengen tilaisuuksia järjestettäisi. Yli 20 
hengen tilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain siinä tapauksessa, että edellytetään 
kaikkien käyttävän maskia (sekä asiakaspalveluhenkilökunta että yleisö koko tilaisuuden ajan) ja 
että vain puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on käytössä. 
 
Yleisötilaisuuden tai yleisen kokoontumisen koronavirustartuntaan varautuminen   
Tartuntaketjujen selvitystyö on tartuntatautitiimin perustehtävää. Tartunnanjäljityksen 
helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun 
lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Siksi toivomme, että mikäli 
mahdollista, keräätte tilaisuuksien osallistujista nimilistan.  
 
HUS:n Suositus koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi harrastustoiminnassa 
http://www.karviainen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/karviainen/embeds/65663_Suosi
tus_koronavirustartuntojen_ehkaisemiseksi_harrastustoiminnassa.pdf 
 
 
Influenssarokotukset tänä vuonna ainoastaan ajanvarauksella 
 
Influenssarokotukset järjestetään tänä vuonna koronan vuoksi ainoastaan ajanvarauksella. 
Varaathan siis ajan etukäteen takaisinsoittojärjestelmän kautta, Karkkilan terveysaseman 
takaisinsoittojärjestelmä 09 4258 2200 (ma-pe klo 8 -16).  
 
 
Suojainsuositus 
 
THL suosittaa hengityssuojaimen käyttöä 

• julkisissa sisätiloissa, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää 

• joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää 

• matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy 
liikkua kodin ulkopuolella 

• palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, 
karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin 
ulkopuolella 

• mikäli olet saanut koronavilkusta hälytyksen 

http://www.karviainen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/karviainen/embeds/65663_Suositus_koronavirustartuntojen_ehkaisemiseksi_harrastustoiminnassa.pdf
http://www.karviainen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/karviainen/embeds/65663_Suositus_koronavirustartuntojen_ehkaisemiseksi_harrastustoiminnassa.pdf
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• harrastustoiminnassa on annettu erillinen suositus suojainten käytöstä 16.10.2020 
(www.karviainen.fi) 

• Lisätietoja THL:n suosituksesta epidemian eri vaiheissa: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-
kasvomaskien-kaytosta-
kansalaisille#Milloin_kasvomaskia_tulee_k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4?_Suosituksen_so
veltaminen_epidemian_eri_vaiheissa 
 

 

Karviaisen koronapuhelinpalvelut ja muut tärkeät yhteystiedot 

Karkkilan terveysasema, takaisinsoittojärjestelmä 09 4258 2200 (ma-pe klo 8 -16) 

Päivystysapu 116 117 (muina aikoina) 

Valtakunnallinen koronapuhelin 0295 535 535 (ma-pe klo 8-21, la klo 9-15) 

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin: www.koronabotti.hus.fi 

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 09 816 42 439 (avoinna aina)  

 

 

Tämä viikkotiedote koskee Karkkilan kaupungin alueen koronatilannetta ja sen pohjalta annettuja 

Karkkilan aluetta koskevia suosituksia. Tiedote perustuu valtionhallinnon, alueviranomaisten sekä 

alueellisten terveysviranomaisten suosituksiin. 
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