
Karvian kunta tiedot ta a

 Erikoistiedote 6 

 kuntalaisille  1.12.2020 
 Tiedotteen ohjeet voimassa 11.12. saakka, johon 

mennessä tilannetta tarkastellaan uudelleen.  

 Koronatilanne on muuttunut nopeasti merkittävästi 
Koronatilanne Pohjois-Satakunnassa on vaikea. Karviassa tartuntoja oli 30.11. mennessä 21, joukkoaltistumiset ovat saa-

neet viruksen leviämään tehokkaasti. Jokaisen on toimittava, jotta tilanne saadaan helpottumaan. 

 MITÄ VOIMME TEHDÄ, ETTEMME TILANNETTA ENTISESTÄÄN PAHENNA? 

 • Pysytään kotona 
● Virus leviää tehokkaasti isoissa joukoissa. Nyt on tärkeää ainakin parin viikon ajaksi perua kaikki perhepiirin ulkopuolel-
le suuntautuvat vapaa-ajan tapaamiset, jotka eivät ole välttämättömiä. Näin voimme estää viruksen holtittoman leviämi-

sen laajalle. Koska välttämättömiä menoja on esimerkiksi koulu ja työt, niin...
 

 • Suositaan etäilyä 
● Kaikkien niiden, joille se on mahdollista, tulisi suosia etätöiden tai etäkoulun mahdollisuutta. Vähentämällä näin yhtei-

sissä tiloissa työskentelevien tai opiskelevien määrää, suojaamme myös niitä, joilla ei ole mahdollisuutta valita etä-vaihto-
ehtoa. Jos etäily ei ole mahdollista, niin... 

 • Muistetaan ne turvavälit 
● Pidetään ainakin 1-2 metriä etäisyyttä toisimme, kun ollaan saman katon alla. Ja silloin, kun väliä ei voi pitää...

 • Käytetään maskia 
● Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Suu-nenäsuojus, eli maski, ei anna täyttä turvaa viruksen leviämis-
tä vastaan, mutta silloin, kun turvaväleistä ei pystytä huolehtimaan, voit asianmukaisesti kiinnitetyllä maskilla vähentää 

ympäristöön leviäviä pisaroita, joita levität puhuessasi, yskiessäsi, laulaessasi ja niin edelleen. 
Suu-nenäsuojuksella et siis ensisijaisesti suojaa itseäsi, vaan muita ympärilläsi.  

 • Pestään käsiä 
● Huolellinen käsihygienia on erinomainen keino kaikkien tartuntatautien leviämisen estämisessä! Ensisijaisesti suositel-

laan käsien pesemistä saippualla, mutta jos siihen ei ole mahdollisuutta, käsidesilläkin saa hyvän tuloksen.  

 Lisäksi tietenkin 

 Ladataan koronavilkku 
● Puhelimeen ladattava maksuton koronavilkku-sovellus toimii puhelimen taustalla automaattisesti. Kohdatessaan toisen 
koronavilkkua käyttävän puhelimen, sovellukset lähettävät toisilleen tunnuskoodin, jolla tallentavat tiedon kohtaamises-
ta. Jos sinulla todetaan koronavirustauti, saat terveydenhuollosta avauskoodin. Syöttämällä sen sovellukseen varoitat 

kohtaamiasi ihmisiä nimettömästi mahdollisesta altistumisesta. Jos taas joku kohtaamisistasi henkilöistä ilmoittaa sairas-
tumisestaan, saat itse varoituksen mahdollisesta altistumisesta. 

 Vastataan tuntemattomaan numeroon 
● PoSa ilmoittaa mahdollisesta joukkoaltistumisesta soittamalla numerosta, jota et välttämättä ole tallentanut puheli-
meesi. Karviassakin joitain altistuneita on PoSan toimesta yritetty tavoittaa kymmeniä kertoja. PoSan tartuntatautien 

ylilääkäri on pyytänyt, että tämmöisenä aikana ihmiset vastaisivat puhelimeen, vaikka soittajan numero ei olisikaan tuttu. 
Kyseessä voi olla koronatartunnasta ilmoittava puhelu, joka on tärkeä ja kiireellinen! 

 Ollaan ystävällisiä, ymmärtäväisiä 
 ja toistemme tukena 

● Elämä jatkuu Karviassakin sen jälkeen, kun koronavirus ei enää ole jokapäiväinen puheenaihe. Näinä vaikeina aikoina 
on erityisen tärkeää, että pidämme huolta toisistamme, olemme toisillemme tukena ja ymmärrämme, että tilanne voi 

monelle olla hyvinkin vaikea ja pelottava.   

● Virus on salakavala ja se voi levitä myös oireettoman tartuttajan välityksellä. Meistä miltei kuka tahansa voi sen olla 
jostain itselleen saanut, ja jos siitä heti saisi tiedon, pysyisi varmasti kaukana muista. Mutta tämä virus pysyy muutamia 
päiviä piilossa ennen kuin alkaa oireilla. Virus kiertää nyt Karviassa, pyritään yhdessä pääsemään siitä eroon mahdolli-

simman nopeasti. Ei syytellä eikä osoitella, vaan pidetään huoli, ettei itse pahenneta tilannetta. 

● Asioidaan paikallisissa yrityksissä ja autetaan osaltamme, että yritykset selviävät vaikeiden aikojen yli! 
Jouluostokset ja muut hankinnat on nyt erityisen hyvä keskittää omalle paikkakunnalle!

Ohjeet muotoiltu THL:n virallisista ohjeista. PoSa antaa toiminta-aluekohtaiset tiedotteet, joita kuntalaisten tulee 
seurata. Kunta tiedottaa kotisivuillaan ja Facebookissa kunnan virallisella kanavalla aina, kun PoSa tai Satakunnan 
Sairaanhoitopiiri ilmoittaa kuntaan alueellisia tiedotteita. THL ilmoittaa sivuillaan päivittäin taudin leviämistilanteen.



 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 todettiin siirtyneen 
leviämisvaiheeseen.

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

 Maskin käyttö 
● Kunta kehottaa noudattamaan PoSan suositusta kasvo-
maskien käytöstä. Maskia suositellaan käytettävän kaikissa 
perhepiirin ulkopuolisissa tilanteissa, joissa turvaväleistä ei 
pystytä huolehtimaan. 

 Päiväkoti on lain mukaisesti avoinna 
● Päiväkoti Onnimanni on toistaiseksi toiminnassa, Kissanki-
mallus on suljettu altistuksen vuoksi. Valtioneuvoston linja-
uksen mukaisesti suositellaan, että lapset hoidetaan kotona, 
jos se suinkin on mahdollista järjestää.
● Varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen hyvää käsi- 
ja yskimishygieniaa ja vältetään turhia kontakteja. Varhais-
kasvatus tiedottaa vanhempia tarkemmista toimintaohjeis-
ta. Varhaiskasvatuksen henkilökunta käyttää kasvomaskia 
tai -visiiriä. 
● Lasta, jolla on koronaan viittaavia oireita, ei saa 
viedä päiväkotiin. Päiväkodin kautta epidemia leviää no-
peasti, tätä tulee kaikin tavoin välttää.
● Vähänkään nuhaista tai flunssaista lasta ei tule viedä päi-
väkotiin, jottei tavallinenkaan flunssa leviä.

 Yhtenäiskoulu Opinpolku 
● Yhtenäiskoulu Opinpolku siirtyi 30.11. etäopetukseen. 
Lähiopetusta on tarjolla esikoululaisille ja alakoulun luokille 
1-4. Koulusta on lähetetty huoltajille tarkempia ohjeistuksia 
Wilman kautta. Koulussa seurataan tarkasti valtakunnallisia 
linjauksia koronatilanteen suhteen.
● Koulun henkilökunta käyttää lähiopetuksessa kasvomaskia 
tai perustellusta syystä visiiriä. 
● Lasta tai nuorta, jolla on jonkinlaisia koronaan viit-
taavia oireita, ei saa viedä kouluun.

 Asiointi kunnan toimistoissa 
● Kunnantalon ovet pidetään tällä hetkellä suljettuina. 
Asiointi kunnan työntekijöiden kanssa suositellaan hoita-
maan puhelimitse ja sähköpostitse. 
● Kunnan yhteystiedot löydät verkkosivulta: www.karvia.fi. 
Kunnan vaihteesta saat myös helposti yhteyden haluamaasi 
henkilöön: 02 572 790.
● Välttämättömiä asiakaskäyntejä ja tapaamisisa var-
ten pyydetään tekemään ajanvarus. Toimistojen ovilla on 
toimintaohjeet puhelinnumeroineen, mikäli saapuu paikalle 
ilman sovittua aikaa.
● Tapaamistilanteessa asiakasta suositellaan käyttämään 
maskia. Mikäli maskia ei ole mukana, kunta tarjoaa sellaista 
käytettäväksi. Kyseessä on suositus, ja asiakkaat saavat 
palvelunsa Karvian kunnalta, vaikka maskia ei jostain syys-
tä 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 voi-
massa 15.10. lukien. Kaikissa töissä, joissa työtehtävät 
mahdollistavat etätyön, tulisi mahdollisuuksien mukaan 
siirtyä etätöihin. Etätyöstä sovitaan oman esimiehen 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. Yksityi-
nen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia.
● Seuraavat kunnan hallinnoimat julkiset kokoontumispaikat 
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, tapaa-
miset erillisen ajanvarauksen kautta.
● Sekä kunnan että monien yhdistysten ja opistojen va-
paa-ajan toiminnat ja harrastukset on peruttu toistaiseksi. 
Toiminnan alkamisesta ilmoitetaan erikseen.
● Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskon-
nollisten 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 kan-
nalta. Oman ja yleisen terveyden ja turvallisuuden vuoksi 
pyydämme ottamaan tilanteen vakavasti.
● Harkitse tarkkaan, kutsutko vieraita kotiisi tai lähdetkö 
käymään julkisilla paikoilla. Kunnasta tai PoSan Kotihoidosta 
saat lisätietoja ja esimerkiksi kaupassakäyntejä ja muuta 
ruokahuoltoa järjestetään pyydettäessä!

 Asiointiapua! 
● Paikalliset ruokakaupat tarjoavat kotiinkuljetuspalvelua:
● K-Lastula: Järjestämme ostosten kotiinkuljetuksen poik-
keuksellisesti joka arkipäivä ma-pe klo 15 jälkeen.
Tilaukset kuluvan päivän kuljetukseen klo 13 mennessä 
numeroon 02-5234400 tai verkkokaupasta osoitteesta 
k-ruoka.fi/kauppa/k-market-lastula tai sähköpostilla jari.
lastula@k-market.com
● Kyläkauppa Käntynmäki: Tarvittaessa toimitamme tuot-
teet kotiisi. Tilaukset soittamalla numeroon 02 5441 116 
tai sähköpostilla kantynmaki@gmail.com
● Sale Karvia: Kotiinkuljetusmahdollisuudesta voi kysyä 
numerosta 0107672120.

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

 Jos epäilet koronavirustartuntaa 
● Vältä ihmiskontakteja! Saatat altistaa kaikki ympärilläsi 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


