
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

TIEDOTE 18.1.2021 

Tilannekatsaus   
Vihdin ja Karkkilan alueella on todettu viimeisen kahden viikon aikana 9 uutta tartuntaa, 

ilmaantumisluku alueellamme on 24 tapausta / 100 000 asukasta kahdessa viikossa. Tartunnan 

lähde on tiedossa 80% tapauksissa, suurin osa tartunnoista tapahtuu tällä hetkellä Karviaisen 

alueella samassa taloudessa asuvien kesken, muun lähipiirin kesken ja yksityistilaisuuksissa. Koko 

pandemian ajalla Vihdissä on todettu tähän mennessä 153 tartuntaa ja Karkkilassa 30 tartuntaa. 

Valitettavasti näytteenottomäärät ovat huolestuttavan vähäisiä Karviaisen alueella. Testiin on 

tärkeää hakeutua hyvin herkästi!  

 

Rajoitustoimien muutokset 18.1.2021 alkaen 

Karviainen suosittelee edelleen tiukkoja rajoituksia koronan leviämisen estämiseksi. Koska 

tartuntatautitilanne vaihtelee kunnissa suuresti, kunnat tekevät itse lopulliset päätökset 

rajoitustoimien suhteen. Ohjeet ja rajoitukset löytyvät kuntien www-sivuilta. 

THL päivitti maskisuositusta – maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille  

8.1.2021  
THL on päivittänyt kansalaisille tarkoitettua maskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan 

vastedes 12 vuotta täyttäneille. https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-

suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille  

 

Koronarokotukset 

• Tiedotamme väestöä rokotuksista ja niihin liittyvistä järjestelyistä viikkotiedotteen lisäksi 

laajasti eri kanavissa (some, internetsivut, paikallislehdet, kirjeitse …).  

• Rokotukset alkaneet Karviaisen alueella 12.1.2021. Rokotukset etenevät hoivakotien 

asukkaiden osalta siten, että vko 3 loppuun mennessä Karviaisen ikäihmisten hoivakotien 

asukkaat ovat saaneet ensimmäisen annoksen koronarokotetta.  

• Karviainen etenee THL suosittelemassa järjestyksessä rokotteiden saatavuus huomioiden 

yhteistyössä lähikuntien kanssa.    

https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille
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• Sekä osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-

suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus  

Kokoontumiset 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät 

yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan 

kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) 

henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. 
http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot  

• Karviaisen pandemiaryhmä suosittelee, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä ajalla 11.1.2021-

31.1.2021. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena 

suositukseen on pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan 

järjestää.  

• Toivomme, että välttäisitte hoivakodeissa vierailemista ja kotivierailuja. Välttämättömissä 

vierailuissa suositellaan 1 vierailija/asukas ja enintään 3 vierailijaa/yksikkö 

samanaikaisesti). Noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja edellytetään maskin käyttöä. 

Työnantajat ja työntekijät  

Etätyötä suositellaan kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli 

työskentelet lähityössä, edellytetään maskin käyttöä ja ruokailut sekä kahvitauot on porrastettava. 

Yhteisissä tiloissa ruokaillessa maski on poissa ainoastaan ruokailun ajan ja turvavälit on säilytettävä.     

Vierailukielto on voimassa osastoillamme 31.1.2021 saakka 
Omaiset ja läheiset eivät voi vierailla terveyskeskuksen vuodeosastolla. Potilaita ei voi tavata 

myöskään ulkona. Vierailut saattohoitopotilaan luona ovat edelleen mahdollisia osaston 

ohjeistusten mukaisesti. Vierailuista täytyy sopia henkilökunnan kanssa etukäteen. Vierailukielto ei 

koske Karviaisen alueen hoiva-/asumispalveluyksiköitä, joissa vierailut tapahtuvat edelleen 

hoivakotien voimassa olevien rajoitusten mukaisesti. 
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D-vitamiini suositus ikääntyneille ja erityisryhmille 

https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-suosittelee-d-vitamiinilisaa-ikaantyneille-ja-

erityisryhmille  
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