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Viikkotiedote 10.11.2020 – Noudata huolellisesti suojainsuosituksia 

 
HUS-alue luokitellaan koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen, ja myös Karviaisen alue on 
kiihtymisvaiheessa. Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen viikon aikana kolme uutta 
tartuntaa. Altistuneita on vähemmän.  
 
Tiedossa ei ole erityistä tautirypästä tällä hetkellä, mutta mahdollista on, että alueellamme on 
oireettomia taudinkantajia. Siksi pyydämme noudattamaan huolellisesti suojainsuosituksia sekä 
muita turvallisuusohjeita!  
 
Yli 20 hengen tilaisuuksien järjestämistä ei suositella 
 
Ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan rajoitettavaksi koronan kiihtymis- ja 
leviämisvaiheissa. Suosittelemme edelleen, 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 maksimissaan vain puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on käytössä. 
 
Influenssarokotukset ainoastaan ajanvarauksella, käytä jo rokotuspaikalle tullessasi 
hengityssuojainta 
 
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). Rokotettavien määrä on suuri. Siksi 
pyydämme jo rokotuspaikkaan saavuttaessa pitämään hengityssuojainta yllä sekä etukäteen 
pukemaan helposti riisuttavan paidan tai esim. lyhythihaisen t-paidan takin alle. 
 
Suojainsuositukset  
 
THL suosittaa hengityssuojaimen käyttöä 

• kun olet matkalla influenssarokotukseen 

• 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 

• harrastustoiminnassa on annettu erillinen suositus suojainten käytöstä 16.10. ja 
Karviaisen maskisuositus Vihdin ja Karkkilan alueelle on annettu 30.9. (www.karviainen.fi) 

 

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)  

 

http://www.karviainen.fi/
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