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 kuntalaisille  27.11.2020
 Tiedotteen ohjeet voimassa 11.12. saakka, johon 

mennessä tilannetta tarkastellaan uudelleen.  

 Koronatilanne on muuttunut nopeasti merkittävästi 
Tänään pidetyssä kokouksessa, johon osallistuivat Pohjois-Satakunnan kuntien johtajat, PoSan tartuntataudeista 
vastaavat viranomaiset ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Pohjois-Satakunnan to-
dettiin siirtyneen leviämisvaiheeseen.

 PoSa antaa toiminta-aluekohtaiset tiedotteet, joita kuntalaisten tulee seurata. 

 Maskin käyttö 
● Kunta kehottaa noudattamaan PoSan suositusta 
kasvomaskien käytöstä. Maskia suositellaan käytettä-
vän kaikissa perhepiirin ulkopuolisissa tilanteissa, joissa 
turvaväleistä ei pystytä huolehtimaan. 

 Päiväkoti on lain mukaisesti avoinna 
● Päiväkodit Kissankimallus ja Onnimanni pidetään tois-
taiseksi toiminnassa. Valtioneuvoston linjauksen mukai-
sesti suositellaan, että lapset hoidetaan kotona, jos se 
suinkin on mahdollista järjestää.
● Varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen hyvää 
käsi- ja yskimishygieniaa ja vältetään turhia kontakteja. 
Varhaiskasvatus tiedottaa vanhempia tarkemmista toi-
mintaohjeista. Varhaiskasvatuksen henkilökunta käyttää 
kasvomaskia tai -visiiriä. 
● Lasta, jolla on koronaan viittaavia oireita, ei saa 
viedä päiväkotiin. Päiväkodin kautta epidemia leviää 
nopeasti, tätä tulee kaikin tavoin välttää.
● Vähänkään nuhaista tai flunssaista lasta ei tule viedä 
päiväkotiin, jottei tavallinenkaan flunssa leviä.

 Yhtenäiskoulu Opinpolku 
● Koulussa noudatetaan tehostettua käsihygieniaa ja 
vältetään ylimääräisiä kontakteja. Koulusta on lähe-
tetty huoltajille tarkempia ohjeistuksia Wilman kautta. 
Koulussa seurataan tarkasti valtakunnallisia linjauksia 
koronatilanteen suhteen.
● Koulun henkilökunta käyttää kasvomaskia tai pe-
rustellusta syystä visiiriä. Maanantaista 30.11. alkaen 
maskisuositus koskee myös yläkoulun oppilaita. Kunta 
tarjoaa oppilaille maskit.
   o Maskisuositus ei koske esi- ja perusopetusta.
● Lasta tai nuorta, jolla on jonkinlaisia koronaan 
viittaavia oireita, ei saa viedä kouluun.

 Asiointi kunnan toimistoissa 
● Kunnantalon ovet pidetään tällä hetkellä suljettuina. 
Asiointi kunnan työntekijöiden kanssa suositellaan hoi-
tamaan puhelimitse ja sähköpostitse. 
● Kunnan yhteystiedot löydät verkkosivulta: www.kar-
via.fi. Kunnan vaihteesta saat myös helposti yhteyden 
haluamaasi henkilöön: 02 572 790.
● Välttämättömiä asiakaskäyntejä ja tapaamisisa varten 
pyydetään tekemään ajanvarus. Toimistojen ovilla on 
toimintaohjeet puhelinnumeroineen, mikäli saapuu pai-
kalle ilman sovittua aikaa.
● Tapaamistilanteessa asiakasta suositellaan käyt-
tämään maskia. Mikäli maskia ei ole mukana, kunta 
tarjoaa sellaista käytettäväksi. Kyseessä on suositus, 
ja asiakkaat saavat palvelunsa Karvian kunnalta, vaikka 
maskia ei jostain syystä käyttäisi.

 Karvian kirjasto on suljettu 
● Kirjasto on suljettuna toistaiseksi. Kirjastotoiminta 
jatkuu kirjakassipalveluna erillisen ohjeen mukaan, ohje 
nähtävillä kirjaston ovessa ja netissä. Kirjasto tiedottaa 
aktiivisesti mm. Facebookissa.

  Työnteko ja yrittäjyys 
● Valtakunnallinen julkisten alojen etätyösuositus on 
voimassa 15.10. lukien. Kaikissa töissä, joissa työteh-
tävät mahdollistavat etätyön, tulisi mahdollisuuksien 
mukaan siirtyä etätöihin. Etätyöstä sovitaan oman esi-
miehen tai työnantajan kanssa.  
● Ajankohtainen tietoa yrittäjille jakaa Suomen Yrittäjät 
ry, osoitteesta www.yrittajat.fi löydät linkin sivustolle 
"kaikki koronasta yrittäjälle", sivusto kaikille avoin!

 Julkista kokoontumista vältetään 
● Kaikki kunnan sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät 
yleisötapahtumat on toistaiseksi peruttu, myös 
kaikki kokoukset siirretään etäkokouksiksi.
● Myös yksityistilaisuuksien perumista suositellaan. 
Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapah-
tumia.
● Seuraavat kunnan hallinnoimat julkiset kokoontumis-
paikat on suljettu toistaiseksi:
   o Karviatalo / Urheilutalo / kuntosalit
   o Kirjasto (toiminta jatkuu kirjakassitoimintana)
   o Olohuone (entinen Kirkonkylän alakoulu)
   o Leiritupa (entinen Kantin alakoulu)
   o Palvelukoti Anna (lue lisää PoSan tiedotteesta)
● Kunnantalon ovet pidetään toistaiseksi suljettuna, 
tapaamiset erillisen ajanvarauksen kautta.
● 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.

 Riskiryhmiin kuuluvat 
● 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!

 Asiointiapua! 
● Paikalliset ruokakaupat tarjoavat kotiinkuljetuspalve-
lua:
● K-Lastula: Järjestämme ostosten kotiinkuljetuksen 
poikkeuksellisesti joka arkipäivä ma-pe klo 15 jälkeen.
Tilaukset kuluvan päivän kuljetukseen klo 13 mennes-
sä numeroon 02-5234400 tai verkkokaupasta osoit-
teesta k-ruoka.fi/kauppa/k-market-lastula tai sähkö-
postilla jari.lastula@k-market.com
● Kyläkauppa Käntynmäki: Tarvittaessa toimitamme 
tuotteet kotiisi. Tilaukset soittamalla numeroon 02 
5441 116 tai sähköpostilla kantynmaki@gmail.com
● Sale Karvia: Kotiinkuljetusmahdollisuudesta voi ky-
syä numerosta 0107672120.

 Koronatilanteen muutoksista johtuen Karviassa otetaan käyttöön seuraavia 
 toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan tilanne hallintaan: 



 Jos epäilet koronavirustartuntaa 
● Vältä ihmiskontakteja! Saatat altistaa kaikki ympäril-
läsi olevat virustartunnalle!
● Älä missään tapauksessa mene terveysasemalle, 
vaan SOITA PUHELIMELLA FLUNSSAPOLILLE:

MA-PE 8-16, LA-SU 9-15
 Tapalan Flunssapoli  

02 577 3265 
Käyntiosoite Ihanakallionkatu 4.

Näytteenotto toteutetaan erillään muista päivystyspotilaista. 
Flunssapolin numerosta saat näytteenottoajan ja saapumisohjeen.

 Karviassa näytteenotto  
040 652 4340 

Soita ennen kokeeseen tuloa!

muina aikoina päivystys Satasairaalassa, soita ennen lähtöä
 Satasairaala    116 117

S E U R A A  P O S A N  T I E D O T T E I T A :  W W W . E P O S A . F I

S A T A S A I R A A L A N  C O V I D  - S I V U S T O :
W W W . S A T A S A I R A A L A . F I / K O R O N A V I R U S - C O V I D - 1 9

 Valtakunnallinen Koronavirus- 
 neuvontapuhelin   02 95 535 535
Myös valtakunnallinen koronavirusneuvontapuhelin on avattu. 
Puhelimesta ei kuitenkaan saa terveysneuvontaa tai ohjausta 
päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Neuvontapuhelimeen voi 
soittaa arkipäivisin kello 8-21 ja lauantaisin kello 9-15.

 Tiedätkö jonkun, joka voi tarvita apua? 
Jos tunnet jonkun, joka voi tarvita apua perustoimintojen 
hoitamisessa esim. korkean iän tai muun syyn takia, ota 
luottamuksella yhteyttä: 040 1845 388

 Pohjois-Satakunnan alueella on todettu 
useita COVID-joukkoaltistumisia, 
Pohjois-Satakunta on siirtynyt 
leviämisvaiheeseen 

PoSan COVID-tilanne on nopeasti huonontunut kahden 
päivän aikana. Tänään pidetyssä kokouksessa, johon 
osallistuivat Pohjois-Satakunnan kuntien johtajat, PoSan 
tartuntataudeista vastaavat viranomaiset ja Satakun-
nan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri 
alueen todettiin siirtyneen leviämisvaiheeseen.

Viimeisten 14 vrk:n aikana on todettu 14 COVID–tartun-
taa, joista 12 vastaukset saatu eilisen ja tämän päivän 
aikana. 

Tartuntojen lähteet ovat tiedossa ja ne liittyvät pääosin 
kahteen tartuntaketjuun.

Tilanteeseen liittyy useita joukkoaltistumisia. Viime viikol-
la tiedotettiin Honkajoella ravintola Harakassa ja Karvias-
sa Marjasuon kylätalossa tapahtuneista altistuksista.

Uudet todetut tapaukset ovat johtaneet useisiin jouk-
koaltistuksiin 23-25.11.2020 välisenä aikana (COVID voi 
tarttua 2 vuorokautta ennen oireiden alkua)

Kankaanpäässä päiväkoti Havussa kaksi päiväkotiryhmää 
ja 6 työntekijää karanteeniin
• Päiväkodin altistuneet työntekijät ja lapset ovat asetettu 
karanteeniin, muuten varhaiskasvatus toimii normaalisti.

Honkajoen lukiossa 5 karanteeniin ja yläkoulun karantee-
neja parhaillaan kontaktoidaan
•Honkajoella yläkoulu ja lukio ovat siirtyneet etäopetuk-
seen. Opettajat ja muu henkilökunta ovat käyttäneet 
maskeja ja he eivät ole altistuneet. Koulu on ollut yhtey-
dessä koulun oppilaisiin Wilma-viestin kautta ja altistu-
neille on lähetetty karanteeniohjeet

Sählykoulussa on altistunut ja karanteeniin asetettu 18

Pomarkun kunnan liikuntatilassa lentopallo-ottelussa 
altistunut 18 henkilöä

Attendon hoivakodissa Villa Rauhalassa Honkajoella ja 
Anna-kodissa Karviassa on todettu COVID-tapaukset, 
joiden johdosta on menossa laaja selvitys yhteistyössä 
Satasairaalan kanssa.

Villa Rauhalan ja Karvian Anna-kodin henkilökunnassa 
on todettu sairastuneita ja kaikki altistuneet on asetettu 
karanteeniin ja työjärjestelyjä tehdään ja riittävä hoita-
jamitoitus turvataan. Toistaiseksi asukkaat ovat terveitä. 
Kaikista asukkaista ja henkilökunnasta on tänään otettu 
COVID-näytteet ja vastaukset saadaan iltaan mennessä. 
Vastauksien perusteella valmistellaan tarvittavat jatko-
toimenpiteet ja kaikki mahdollinen tehdään asukkaiden 
suojelemiseksi, intervalleja ei toistaiseksi järjestetä, eikä 
uusia asukkaita oteta. Omaisia on asiasta tiedotettu ja 
hoitokoteihin on asetettu vierailukielto.

Altistuneet määrätään 10 vuorokauden karanteeniin vii-
meisestä altistuspäivästä. Useimpien kohdalla karantee-
niaika on 25.11.- 5.12.20 tai 26.11-6.12.20. Sairastuneet 
saavat eristyspäätöksen.

Sairastuneiden perheenjäsenet määrätään karanteeniin, 
mutta karanteeniin määrättävien altistuneen perheenjä-
senet eivät voi tartuttaa eteenpäin ja he saavat liikkua 
normaalisti. Jos kuitenkin karanteeniin määrätty sairas-
tuu, hänet on testattava ja tällöin perheenjäsenten tulee 
odottaa kotona testivastausta.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 
vrk, mutta se vaihtelee 1-10 vrk välillä. Jos altistuneella 
on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, 
kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa 
ripulia on tärkeää hakeutua testiin pikaisesti.

Oireettomia ei ole syytä testata muutoin kuin selvitet-
täessä hoitokodeilla epidemian mahdollista leviämistä. 
Tätä toimintaa ohjaa infektiolääkäri. Testauksen avulla ei 
voida lyhentää karanteeniaikaa.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia 
oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita fluns-
sapkl:lle 02 577 3265. Terveysaseman ollessa suljettuna, 
voidaan soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneu-
vontaan puh. 116 117.

Kankaanpäässä 27.11.20
Margit Seppälä
PoSan tartuntatautivastaava lääkäri

Raija Uusitalo-Seppälä
Satasairaalan infektioylilääkäri ja Satakunnan sairaanhoi-
topiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri

ÄLÄ PÄÄSTÄ KOTIISI KETÄÄN KUTSUMATONTA, 
KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAN POIKKEUKSELLISEN 

TILANTEEN VUOKSI HUIJAREITA ON JO LIIKKEELLÄ! 
MINKÄÄNLAISIA KORONATESTAUKSIA EI TULLA 

TEKEMÄÄN KOTIOVELLE!
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