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 Päiväkoti on lain mukaisesti avoinna 
● Päiväkodit Kissankimallus ja Onnimanni pidetään 
toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan 
kannalta tärkeiden alojen henkilöstön lasten pääsy 
varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille 
työssäkäynti. 
● Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huolta-
jat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, 
menettelevät niin.
● Kotihoitoon siirtyvä lapsi hoidetaan kotiväen toimesta, 
erityisesti riskiryhmiin kuuluvien isovanhempien 
tai muiden läheisten käyttäminen hoitoapuna ei 
ole linjauksen mukaista.  
● Lasta, jolla on koronaan viittaavia oireita, ei saa viedä 
päiväkotiin. Päiväkodin kautta epidemia leviää nopeas-
ti, tätä tulee kaikin tavoin välttää.
● Vähänkin flunssainen lapsi voi tartuttaa muita, joten 
millään tavoin sairaita lapsia ei tule viedä päiväkotiin. 
● Mikäli päiväkoti suljetaan varotoimenpiteenä, lapset 
hoidetaan kotona huoltajien toimesta.

 Yhtenäiskoulu Opinpolku 
● Opinpolku suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 
18.3.2020 alkaen. Opetus järjestetään siitä lähtien etä-
opetuksena.
● Poikkeuksena kuitenkin:
   o Esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiope-
tus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työs-
kentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä 
aloilla.
   o Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähi-
opetus järjestetään sitä tarvitseville, kuitenkin niin että 
ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjes-
tää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.
● Lasta tai nuorta, jolla on jonkinlaisia koronaan viittaa-
via oireita, ei saa viedä kouluun.
● Kotiopetuksessa olevan oppilaan ohjeistus tulee omal-
ta opettajalta Wilman tai muun sovitun järjestelmän 
välityksellä. Huoltajat vastuutetaan seuraamaan, että 
annetut tehtävät tulevat tehdyksi.
● Koulu tiedottaa ajankohtaisista asioista verkkosivuilla 
tai Wilman kautta viesteinä ja tiedotteina. Ohjeita on 
noudatettava.

 Muissa oppilaitoksissa kulkevat 
● Oppilaitokset antavat omat ohjeensa.    

 Työnteko ja yrittäjyys 
● Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja 
vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julki-
sella sektorilla.   
● Työnantajia pyydetään pohtimaan, vaatiiko työtehtä-
vät jatkuvaa läsnäoloa vai voisiko työtehtäviä suorittaa 
etätyönä kokonaan tai osittain.   
● Myös työntekijöiltä ja työnantajilta toivotaan työku-
vioiden joustojen miettimistä. Voisiko työtehtäviä jakaa 
vuoroihin niin, että vanhemmat pystyvät paremmin hoi-
tamaan lapset kotona?
● Julkisen sektorin työntekijät määrätään etätyöhön nii-
den osalta, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
● Mikäli työntekijä palaa ulkomailta, on työntekijä syytä 
asettaa kotikaranteeniin THL:n ohjeistuksen mukaisesti.

 Julkista kokoontumista rajoitetaan 
● Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen hen-
kilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua 
yleisillä paikoilla.
● Seuraavat kunnan hallinnoimat julkiset kokoontumis-
paikat on suljettu:
   o Karviatalo / Urheilutalo / kuntosalit
   o Kirjasto
   o Olohuone (entinen Kirkonkylän alakoulu)
   o Leiritupa (entinen Kantin alakoulu)
● Sekä kunnan että monien yhdistysten ja opistojen 
vapaa-ajan toiminnat ja harrastukset on peruttu toistai-
seksi. Toiminnan alkamisesta ilmoitetaan erikseen.
● Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä us-
konnollisten yhteisöjen suositellaan sulkevan tilansa.

Yli 70-vuotiaat välttävät kotoa poistumista
● Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään 
erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdolli-
suuksien mukaan.
   o Kunnalliset luottamushenkilöt saavat osallistua luot-
tamustoimien hoitamiseen
● Koronavirus on uusi. Mikään aiemmin sairastettu 
virus ei estä sairastumasta tähän virukseen.
● Yli 70-vuotiaat ovat erityinen riskiryhmä viruksen 
kannalta. Oman ja yleisen terveyden ja turvallisuuden 
vuoksi pyydämme ottamaan tilanteen vakavasti.
● Harkitse tarkkaan, kutsutko vieraita kotiisi tai lähdetkö 
käymään julkisilla paikoilla. Kunnasta tai PoSan Kotihoi-
dosta saat lisätietoja ja esimerkiksi kaupassakäyntejä ja 
muuta ruokahuoltoa järjestetään pyydettäessä!

 Vierailukieltoja 
● Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispal-
veluyksiköissä kielletään. 
● Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, 
terveydenhuollon yksikössä ja sairaaloissa pois lukien 
tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten 
oireettomat läheiset, saattoihoidossa olevien läheiset 
sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

 Pitkäaikaista sairautta sairastavat 
● Varmista, että sinulla on riittävästi perussairauteen 
liittyviä lääkkeitä ym.     
● Ota tarvittaessa yhteys lääkäriisi ja keskustele yksi-
tyiskohdista virukseen liittyen.
● Tarkkaile vointiasi tavallistakin herkemmin.

 Ulkomailta palaavat 
● Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja ter-
veyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.
● Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysy-
västi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia 
vastaaviin olosuhteisiin.
● Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajan-
kohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnan-
tajansa kanssa.
 Tiedätkö jonkun, joka voi tarvita apua? 
Jos tunnet jonkun, joka voi tarvita apua perustoiminto-
jen hoitamisessa esim. korkean iän tai muun syyn takia, 
ota luottamuksella yhteyttä: 040 1845 388

Karvian kunta noudattaa 16.3.2020 hallituksen antamia linjauksia. 
Karvian kunnan toiminnot 18.3. - 13.4.2020:



 Jos epäilet koronavirustartuntaa 
● Vältä ihmiskontakteja! Saatat altistaa kaikki ympärillä-
si olevat virustartunnalle!
● Älä missään tapauksessa mene terveysasemalle, vaan 
SOITA PUHELIMELLA paikalliseen terveydenhoitoon:

MA-PE 8-20, LA-SU ja arkipyhisin 8-18
 Peruspalvelukeskus Tapala  

044 577 3245 

muina aikoina päivystys Satasairaalassa
 Satasairaala    02 627 6868

  
● Yhteyttä tulee ottaa lievistäkin hengitystieoireista, jos 
olette olleet matkalla alueella, jolla epidemiaa on tavattu 
tai jos olette olleet läheisissä tekemisissä koronavirusinfek-
tioon sairastuneen kanssa.

 Valtakunnallinen Koronavirus- 
neuvontapuhelin   02 95 535 535
Myös valtakunnallinen koronavirusneuvontapuhelin on avattu. Puheli-
mesta ei kuitenkaan saa terveysneuvontaa tai ohjausta päivystyksel-
lisissä akuuteissa oireissa. Neuvontapuhelimeen voi soittaa arkipäivi-
sin kello 8-21 ja lauantaisin kello 9-15.

 Muita tarpeellisia yhteystietoja: 
 Karvian Apteekki  02 544 1040

 Kela-Taksi     0800 120 001

 Vanhuspalvelut 
ILTARUSKON PALVELUKESKUS  044 577 38 56 

PALVELUKOTI ANNA  044 577 38 58
Kotihoito/päivystys   044 772 75 11
Kotihoito/sairaanhoitaja  044 577 36 12

PALVELUKOTI KOTOKAARI 040 136 75 15
Sairaanhoitaja (8-16)  040 136 75 41

 Koronavirus on uusi, mikään aiemmin sairastettu virus ei estä sairastumasta tähän 
virukseen. Luotettavin tieto löytyy THL:n sivuilta: www.thl.fi 

Koronavirus - Mikä se on? 
● Koronavirukset leviävät ihmisestä toiseen erityisesti 
hengitystie-eritteiden välityksellä pisaratartuntana. 

● Suurin riski tartunnalle syntyy, kun tartunnan saanut 
yskäisee lähiympäristöön.
● Tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana 
käsien kautta sairastuneen henkilön ysköksistä saastu-
neiden materiaalien tai pintojen kautta.

● Koronavirusinfektion itämisaika (eli aika altis-
tumisesta ensimmäisten oireiden alkamiseen) on 
arvion mukaan noin 2-12 päivää, keskimäärin noin 
4-5 päivää.
● Uusi koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektioita ja 
keuhkokuumeita. Oireet muistuttavat alkuvaiheessa minkä 
tahansa hengitysteiden virusinfektion oireita: 

● kuume  ● yskä   ● hengitysvaikeudet
● lihaskivut  ● väsymys  ● päänsärky

Estetään viruksen leviäminen!
● Paras tapa ehkäistä koronaviruksen ja kaikkien muiden-
kin virusten leviämistä on hyvä hygienia

● Huolehdi käsien puhtaudesta; pese kätesi kunnolla 
saippualla
● Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan, jonka 
laitat roskiin. Hätätapauksessa yski kyynärtaipeen koh-
taan hihaan; älä kämmeneen, jotta et levitä virusta!

● Vältä lähikontaktia sairastuneiden tai oireilevien kanssa.
● Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri 
pessyt käsiäsi
● Älä mene oireisena työpaikalle, vaan sovi joko etätöistä 
tai sairauslomasta esimiehesi tai työnantajasi kanssa
● Älä vie sairaana olevaa lasta päiväkotiin tai esim. iso-
vanhemmille hoitoon
● Huolehdi siivouksesta erityisesti niiden pintojen osalta, 
joita kosketaan usein
● Noudata viranomaisten antamia ohjeita
 Asiointiapua! 
● Paikalliset ruokakaupat tarjoavat kotiinkuljetuspalvelua:
● K-Lastula: Järjestämme ostosten kotiinkuljetuksen 
poikkeuksellisesti joka arkipäivä ma-pe klo 15 jälkeen.
Tilaukset kuluvan päivän kuljetukseen klo 13 mennessä 
numeroon 02-5234400 tai sähköpostilla 
jari.lastula@k-market.com
● Kyläkauppa Käntynmäki: Tarvittaessa toimitamme 
tuotteet kotiisi. Tilaukset soittamalla numeroon 02 5441 
116 tai sähköpostilla kantynmaki@gmail.com
● Sale Karvia: Toimitamme ostokset kahtena päivänä 
viikossa (tiistaisin ja perjantaisin) klo 14:00 jälkeen. 
Tilaukset voi tehdä soittamalla 0107672120 tai sähkö-
postilla sale.karvia@sok.fi edellisenä päivänä.

 Tekemistä kotioloihin 
● Liikuntatoimi kehittelee mm. ulkoliikunta- ja treenioh-
jeita virtuaalisesti esitettäväksi! Puhelinneuvonta ja 
liikuntavälineiden lainaus jatkuvat edelleen Terveyskios-
kista, soita liikuntaneuvojalle 040 703 5618.
● Karvian nuorisotoimi järjestää musiikkikasvatusta 
etänä, myös muita etänä järjestettäviä musiikki- ja kult-
tuuriharrastuksia on mietinnässä. Kuntalaisille kerätään 
kulttuuririentojen linkkipankkia, josta löytyy kulttuuria 
kotisohvalla nautittavaksi. 
● Seuraa siis Karvian kunnan Liikunta- ja Hyvinvointipal-
veluiden sekä Kulttuuritoimen Facebook -sivuja ja kunnan 
kotisivuja, näihin päivitetään tuoreita tietoja!
● Nyt on myös hyvä mahdollisuus tutustua paikalliseen 
luontoon, sillä ulkona pienellä porukalla liikkuessa riski 
viruksen saamiseen tai levittämiseen on pieni!

 Vapaaehtoistoimintaa kartoitetaan 
● Karvian kunta kerää vapaaehtoisia henkilöitä poikkeus-
tilanteeseen joutuneiden yksityishenkilöiden auttamiseksi 
sekä kunnan kriittisten toimintojen ylläpitämiseksi (esim. 
yksityisten asiointiapu tai lisäkädet päivähoidossa, van-
hustenhoidossa tai tarvikejakelussa). 

● Vapaaehtoisen tulee olla perusterve ja lisäksi vapaaehtois-
toiminnan alkaessa täysin vapaa koronaviruksen aiheuttamista 
oireista tai muista flunssaoireista. 
● Vapaaehtoinen henkilö ei saa kuulua mihinkään koronaviruk-
sen riskiryhmään. Kaikki yli 70-vuotiaat kuuluvat riskiryhmään.
● Vapaaehtoistyö on ehdottoman luottamuksellista, vapaaeh-
toinen sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen.

● Vapaaehtoistyöntekijät voivat ilmoittautua puhelimitse 
kunnanviraston neuvontaan 02 – 572 790 tai laittamalla 
sähköpostia: karvia@karvia.fi sähköpostiin otsikko ”va-
paaehtoistyöntekijä” (ilmoita nimi, puhelinnumero, mahdolli-
nen sähköpostiosoite sekä halutessasi voit kertoa, minkälaista 
vapaaehtoistyötä voisit tehdä).

Huom! Kartoitus on alustavaa, eikä ilmoittautuminen vie-
lä sido mahdolliseen tulevaan toimintaan! 
TOIMINNAN MAHDOLLISESTA ALKAMISESTA ILMOITE-
TAAN ERIKSEEN, JA AVUNPYYTÄJILLE KERROTAAN, KUKA 
VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄ HÄNTÄ TULEE AUTTAMAAN. 

ÄLÄ PÄÄSTÄ KOTIISI KETÄÄN KUTSUMATONTA, 
KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAN POIKKEUK-
SELLISEN TILANTEEN VUOKSI HUIJAREITA ON JO 
LIIKKEELLÄ! 
MINKÄÄNLAISIA KORONATESTAUKSIA EI TULLA 
TEKEMÄÄN KOTIOVELLE!


