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Viikkotiedote 22.10.2020 – Karviaisen alueella uusia koronatartuntoja kolme 

 

Koko HUS-alue on tällä hetkellä koronaepidemian osalta kiihtymisvaiheessa. Uusia tartuntoja Karviaisen alueella 

on todettu viimeisen viikon aikana kolme. Altistuneita todetaan tasaisesti, ilmaantuvuus ei ole tällä hetkellä 

kiihtynyt. 

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin käytössä nyt myös lapselle 

Itsepalveluajanvaraus koronatestiin: www.koronabotti.hus.fi . Myös lapselle on nyt mahdollista varata aika 

itsepalveluajanvarauksen kautta. Ajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen. Kannustamme palvelun käyttöön, 

mikäli sinulla on tarve päästä koronatestiin, eikä ole erityistä kysyttävää koronasta.  

Kokoontumisrajoitukset 

Karkkilan alueelle on annettu 16.10. 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 voi järjestää sisä- ja ulkotiloissa vain siinä 

tapauksessa, että kaikilta yli 15-vuotiailta osallistujilta (pois lukien urheilijat urheilutapahtumissa) 

edellytetään maskin käyttöä koko tilaisuuden ajan, ja että maksimissaan puolet tapahtumatilan 

paikkamäärästä on käytössä 

- suuria kulttuuri- ja urheilutapahtumia ei suositella järjestettäväksi 

 

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa riittävästä koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja turvallisuuden 

varmistamisesta. Harrastustoiminnassa tulee huolehtia turvavälien (2 m) noudattamisesta ja suosia 

pienryhmätoimintaa. Kaikkiin tilaisuuksiin ja toimintaan tullaan vain täysin terveenä, edes lieväoireisena ei tule 

osallistua. 

 

Tässä tilanteessa terveysviranomaiset suosittelevat etätyötä.   

Hengityssuojaimet 

Karkkilan alueella suositellaan hengityssuojainten käyttöä yli 15-vuotiaille julkisessa liikenteessä sekä julkisissa 

tiloissa ja tilaisuuksissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorisotyössä sekä harrastustoiminnassa. 

Lisäksi kehotamme kaikkia karkkilalaisia harkitsemaan omaehtoista hengityssuojaimen käyttöä tartuntojen 

leviämisen estämiseksi. Kaupunkilaiset vastaavat omien hengityssuojaintensa hankinnasta. Kaupunki jakaa 

hengityssuojaimia vähävaraisille suositusten mukaiseen käyttötarkoitukseen palvelupiste Serverissä. 

Karviaisen koronapuhelinpalvelut ja muut tärkeät puhelinnumerot 

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) 

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

 

Kiitämme etukäteen kaikkia karkkilalaisia vastuullisesta toiminnasta!  

 

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/

