
Karvian kunta tiedot ta a

 Erikoistiedote 8 

 kuntalaisille 14.12.2020 
 Tiedotteen ohjeet voimassa pääosin 10.1.21 saakka, 

johon mennessä tilannetta tarkastellaan uudelleen.  

 Kunnan koronatilanne muuttuu nopeasti 
Koronatilanne Pohjois-Satakunnassa on vaikea. Karviassa tartuntoja oli 13.12. mennessä 60, joukkoaltistumiset leviämisen alku-

vaiheessa saivat 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 muutamaksi viikoksi perua kaikki perhepiirin 

ulkopuolelle suuntautuvat vapaa-ajan tapaamiset, jotka eivät ole välttämättömiä. Näin voimme estää viruksen 
holtittoman leviämisen 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 
yhteisissä tiloissa työskentelevien tai opiskelevien määrää, suojaamme myös niitä, joilla ei ole mahdollisuutta valita 

etä-vaihtoehtoa. 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 leviämistä 

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 

suositellaan 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 kohtaamisesta. Jos sinulla todetaan koronavirustauti, saat ter-

veydenhuollosta avauskoodin. Syöttämällä sen sovellukseen varoitat kohtaamiasi ihmisiä nimettömästi mahdollisesta altistumisesta. Jos taas joku 
kohtaamisistasi henkilöistä ilmoittaa sairastumisestaan, saat itse varoituksen mahdollisesta altistumisesta. 

 Vastataan tuntemattomaan numeroon 
● PoSa ilmoittaa mahdollisesta joukkoaltistumisesta soittamalla numerosta, jota et välttämättä ole tallentanut puhelimeesi. 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.   

● 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.

 Jos epäilet koronavirustartuntaa 
● Vältä ihmiskontakteja! Saatat altistaa kaikki ympärilläsi olevat 
virustartunnalle! Älä missään tapauksessa mene terveysasemal-
le, 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
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 Valtakunnallinen Koronavirus- 
 neuvontapuhelin   02 95 535 535
Neuvontapuhelimeen voi soittaa arkisin kello 8-21 ja lauantaisin kello 9-15.

 Tiedätkö jonkun, joka voi tarvita apua? 
Jos tunnet jonkun, joka voi tarvita apua perustoimintojen hoita-
misessa esim. korkean iän tai muun syyn takia, ota luottamuk-
sella yhteyttä: 040 1845 388

PoSa on avannut poikkeustilanteessa huolipuhelimet:

040 652 4200 arkisin klo 8-15 nuorten, aikuisten ja 
perheiden huolipuhelin, joka tarjoaa luottamuksellista 
psykiatrisen sairaanhoitajan tarjoamaa keskusteluapua. 
Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Kuuntele viesti loppuun ja 
toimi ohjeiden mukaisesti.

044 577 3430 arkisin klo 12-15 erillinen huolipuhelin 
ikääntyneille, joka tarjoaa keskusteluapua ja käytännön 
neuvoja. Pyydä rohkeasti apua! Voit jättää myös viestillä 
soittopyynnön.



 Koronatilanne on muuttunut nopeasti merkittävästi 
Tänään pidetyssä kokouksessa, johon osallistuivat Pohjois-Satakunnan kuntien johtajat, PoSan tartuntataudeista vastaavat viran-
omaiset ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Pohjois-Satakunnan todettiin siirtyneen leviämisvai-
heeseen.

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

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

 Päiväkoti on lain mukaisesti avoinna 
● Päiväkodit Onnimanni ja Kissankimallus pidetään normaalisti 
toiminnassa, äkillisistä muutoksista ja käytännönjärjestelyistä 
informoidaan ensisijaisesti suoraan perheisiin.
● Vahva suositus on, että niissä perheissä, joissa suinkin on  
mahdollista, lapset hoidetaan kotona.
● Varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen hyvää käsi- ja 
yskimishygieniaa ja vältetään turhia kontakteja. Varhaiskasva-
tuksen 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 päiväko-
tiin, jottei tavallinenkaan flunssa leviä.

 Yhtenäiskoulu Opinpolku 
● Yhtenäiskoulu Opinpolku siirtyi 30.11. etäopetukseen, etä-
opetus jatkuu lukukauden loppuun. Lähiopetusta on tarjolla 
esikoululaisille ja alakoulun luokille 1-4. Koulusta on lähetetty 
huoltajille tarkempia ohjeistuksia Wilman kautta. Koulussa 
seurataan tarkasti valtakunnallisia linjauksia koronatilanteen 
suhteen. Kevätlukukauden alkamisesta informoidaan koteihin 
ensisijaisesti Wilman kautta.
● Koulun henkilökunta käyttää lähiopetuksessa kasvomaskia tai 
perustellusta syystä visiiriä. 
● Lasta tai nuorta, jolla on jonkinlaisia koronaan viittaa-
via oireita, ei saa viedä kouluun.

 Asiointi kunnan toimistoissa 
● Kunnantalon ovet pidetään tällä hetkellä suljettuina. Asiointi 
kunnan työntekijöiden kanssa suositellaan hoitamaan puheli-
mitse ja sähköpostitse. 
● Kunnan yhteystiedot löydät verkkosivulta: www.karvia.fi. 
Kunnan vaihteesta saat myös helposti yhteyden haluamaasi 
henkilöön: 02 572 790.
● Välttämättömiä asiakaskäyntejä ja tapaamisisa varten pyy-
detään tekemään ajanvarus. Toimistojen ovilla on toimintaoh-
jeet puhelinnumeroineen, mikäli saapuu paikalle ilman sovittua 
aikaa.
● Tapaamistilanteessa asiakasta suositellaan käyttämään mas-
kia. Mikäli maskia ei ole mukana, kunta tarjoaa sellaista käytet-
täväksi. Kyseessä on suositus, ja asiakkaat saavat palvelunsa 
Karvian kunnalta, vaikka maskia ei jostain syystä käyttäisi.
● Kunnanvirasto kokonaan suljettuna 21.12.2020 - 
3.1.2021

 Karvian kirjasto pysyy suljettuna 10.1. 
asti
● 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 työtehtävät mahdollistavat 
etätyön, tulisi mahdollisuuksien mukaan siirtyä etätöihin. Etä-
työstä sovitaan oman esimiehen tai työnantajan kanssa.  
● Ajankohtainen tietoa yrittäjille jakaa Suomen Yrittäjät ry, 
osoitteesta www.yrittajat.fi löydät linkin sivustolle "kaikki koro-
nasta yrittäjälle", sivusto kaikille avoin!
● Kustannustukilain muutokset tulossa voimaan - haku koro-
nasta kärsineille yrityksille käynnistyy ennen joulua! 
Katso lisää www.tem.fi

 Julkista kokoontumista vältetään 
● Kaikki kunnan sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisö-
tapahtumat on toistaiseksi peruttu, myös kaikki kokouk-
set siirretään etäkokouksiksi.
● Myös yksityistilaisuuksien perumista suositellaan. Yksityinen 
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 Sote-kiinteistöt PoSan ohjeiden mukaisesti
● Kunnantalon ovet pidetään toistaiseksi suljettuna, tapaamiset 
erillisen ajanvarauksen kautta.
● Sekä kunnan että monien yhdistysten ja opistojen vapaa-ajan 
toiminnat ja harrastukset on peruttu toistaiseksi. Toiminnan 
alkamisesta ilmoitetaan erikseen.
● Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnol-
listen 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 käy-
mään julkisilla paikoilla. Kunnasta tai PoSan Kotihoidosta saat 
lisätietoja ja esimerkiksi kaupassakäyntejä ja muuta ruokahuol-
toa järjestetään pyydettäessä!

 Asiointiapua! 
● Paikalliset ruokakaupat tarjoavat kotiinkuljetuspalvelua:

● K-Lastula: Järjestämme ostosten kotiinkuljetuksen poikke-
uksellisesti joka arkipäivä ma-pe klo 15 jälkeen.
Tilaukset kuluvan päivän kuljetukseen klo 13 mennessä nu-
meroon 02-5234400 tai verkkokaupasta osoitteesta k-ruo-
ka.fi/kauppa/k-market-lastula tai sähköpostilla jari.lastu-
la@k-market.com
● Kyläkauppa Käntynmäki: Tarvittaessa toimitamme tuotteet 
kotiisi. Tilaukset soittamalla numeroon 02 5441 116 tai sähkö-
postilla kantynmaki@gmail.com
● Sale Karvia: Kotiinkuljetusmahdollisuudesta voi kysyä nu-
merosta 0107672120.

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

 PoSan peruspalvelukeskuksen vuodenvaihde 
● Karvian peruspalvelukeskus suljettuna 23.12.2020-6.1.2021
Pyydämme asiakkaitamme huolehtimaan hyvissä ajoin ennen sulkuja mm. 
hoitotarvikkeiden haut ja reseptien uusinnat. 
Hoidonohjaukset ja ajanvaraukset sulkuaikana normaaliin tapaan puh. 
040 652 4340 ma–to 8-16 ja pe 8-15

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, 
ympäri vuorokauden, www.omaolo.fi.

Äitiys- ja lastenneuvolan palvelut Tapalassa Kankaanpäässä normaalisti.

Laboratorionäytteenotto Tapalassa Kankaanpäässä ajanvarauksella www.
satadiag.fi tai puh. 02 627 6410 ma–pe 10-15

Röntgen ajanvaraus puh. 044 707 9202 ma-pe 8-14.30

PERUSPALVELUKESKUS TAPALA
Ihanakallionkatu 4, Kankaanpää
Päivystys kiireellistä hoitoa vaativille asiakkaille avoinna ma–pe 8-20, la-su 
ja arkipyhinä 8-18. Ajanvaraus puh. 02 577 3265.

Flunssapoliklinikan puhelinneuvonta puh. 02 577 3265 on avoinna 
14.12.2020-10.2.2021 ma-pe 8-16 ja la-su sekä arkipyhinä 9-13.
Soita aina ennen näytteelle saapumista flunssapoliklinikalle, josta saat 
näytteenottoajan ja saapumisohjeen. Koronatilanteen mukaan flunssapolin 
aikoihin voi tulla muutoksia, joista tiedotetaan PoSan nettisivuilla.

Yöpäivystys ma-pe 20-08 ja la-su ja arkipyhinä 18-08 on Satasairaalassa 
Porissa. Soita ennen lähtöäsi vastaanotolle puh. 116117.
Kankaanpään hammashoitola on avoinna arkisin 8-16. Ajanvaraus 8-15 
puh. 02 577 3550.

Hyvinvointikeskus on suljettuna 23.12.2020-3.1.2021. Huolehdithan hyvis-
sä ajoin ennen sulkua hoitotarvikkeiden haut.
Mielenterveys- ja päihdekeskus Tähti auki ma-pe 8-15 puh. 040 652 4200.

VANHUSPALVELUKESKUS JA SOSIAALIPALVELUNEUVONTA
Keskuskatu 42, Kankaanpää, suljettuna 21.12.2020-6.1.2021. Em. aikana 
puhelinneuvonta arkisin klo 9-15, sosiaalipalvelut puh. 02 577 2501, 
vanhuspalvelut puh. 044 772 7560. Postia voi laittaa oven luukusta.
PoSan sosiaalipäivystystä hoitaa Satakunnan sosiaalipäivystys, joka palve-
lee ympäri vuorokauden (24/7) numerosta 02 623 4380


