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Koronavirustilanne Suomessa kehittyy nopeaa vauhtia, ja todettujen tapausten määrä on yli 200. Karkkilan 

kaupunki toimii kansallisten ja alueellisten ohjeiden mukaan sekä tekee omia toimenpiteitä tilanteen 

turvaamiseksi Karkkilan alueella. Kaupungin valmiustasoa on nostettu ja koronavirusepidemian aiheuttamiin 

järjestelyihin on varauduttu. Toimenpiteiden tavoitteena on estää tartunnan leviäminen. Karkkilassa ei ole 

toistaiseksi todettu koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia. Karviaisen alueen ajankohtaisesta tilanteesta 

tiedotetaan säännöllisesti Karviaisen kotisivuilla www.karviainen.fi. 

Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa koronaviruksen ja muiden flunssavirusten leviämiseen. 

Huolellinen käsihygienia on yhä paras keino estää infektioiden tarttumista. Suosittelemme, että 

lieväoireisessakin flunssassa henkilö itse rajoittaisi liikkumistaan siten, ettei hän altista muita sairastamalleen 

infektiolle. Myös tarpeettomia vierailuja riskiryhmien, kuten ikääntyneiden, luona tulisi välttää. Lisäksi 

suosittelemme välttämään lähikontakteja edellyttäviä vapaa-ajan harrastuksia. 

Karkkilan kaupunki ja Karviainen seuraavat aktiivisesti tilannetta ja tiedottavat viipymättä mahdollisista 

muutoksista. Suosittelemme, että Karkkilan kaupungintalolla tapahtuva asiointi tehtäisiin ensisijaisesti 

sähköisesti tai puhelimitse. 

Päivitetyt koronaviruksen testauksen ohjeet ja neuvontanumerot 

Mikäli 

1. olet oleskellut ulkomailla tai olet ollut kontaktissa henkilöön, jolla on todettu COVID-19 koronavirus 

JA 

2. sinulle tulee alueelta poistumisen/kontaktin jälkeen 14 vuorokauden sisällä äkillisen hengitystieinfektion 

oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta. 

Mikäli nämä molemmat kohdat sopivat sinuun tai läheiseesi, ota puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemalle 

klo 8-16 välisenä aikana (Karkkila 09 4258 2200). Muuna aikana ota yhteyttä päivystysapuun, p. 116 117 (24 h). 

Saat puhelimessa ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Oireettomia henkilöitä ei edelleenkään testata, vaan saat 

ohjeet seurannasta. 

Valtakunnallinen puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta numerossa 0295 535 535. 

Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. 

Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. 

Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. 

Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi 

käyttää puhelinta. 

Työssä käyminen 

 

Eristykseen ja karanteeniin henkilön voi määrätä vain tartuntatautilääkäri (Tartuntatautilaki 1227/2016), tällöin 

potilas on oikeutettu tulonmenetyksen korvaamiseen tartuntatautipäivärahalla. Työnantaja voi karanteeniin 

määrätyn työntekijän (ei sairas, vaan altistunut) kanssa sopia myös etätyöstä. Jos työnantaja ilman altistumista 

tai sairastumista suosittelee ”karanteenia”, työntekijällä ei ole oikeutta tartuntatautipäivärahaan, jolloin 

palkanmaksusta sopivat osapuolet keskenään. 

 

Olkaamme huolellisia - voimme kaikki omalla toiminnallamme hidastaa viruksen leviämistä 


