Ohjeet liittyen kaikkien tapahtumien turvallisuuteen
Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten
yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)
Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan erilaisia messuja, markkinoita, juhlia, seremonioita, kilpailuja,
konsertteja ja muita tilaisuuksia, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla on pääsy maksua vastaan
tai ilman. Tapahtumia järjestävät niin yksityiset henkilöt kuin yritykset ja yhdistykset.
Yleisellä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi
järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he
voivat seurata.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume,
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19).
Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä
samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita.
Tilaisuuden tai toiminnan järjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta.
Tarvittaessa tulisi THL:n maskisuosituksen mukaisesti suositella kasvomaskien käyttöä, mikäli
lähikontakteja ei ole koko tilaisuuden ajan mahdollista välttää.
Riskiryhmään kuuluvat
Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä
yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan
osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee tässä
ohjeessa tarkoitettuja turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.
Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.
• Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa,
yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten,
että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 m. Seurueella tarkoitetaan tässä
esimerkiksi samassa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yhteydessä
olevia henkilöitä.
• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien
pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla
henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien
saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
• Ennakkolipunmyynnin järjestämistä joko sähköisen välittäjäpalvelun kautta tai muulla tavalla
järjestettynä suositellaan ensisijaisena lipunmyyntikanavana.

•

Yleisöä ohjataan esimerkiksi teippausten tai köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä
liikkumaan niin että ruuhkat vältetään.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa
tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.
• Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee
olla helposti saatavilla.
• Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai
yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti
puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen. Tämä voi olla joko kertakäyttöinen paperipyyhe tai ns.
rullakäsipyyhe, jossa puhdas ja likainen osa eivät ole kosketuksissa toisiinsa. Jos käsienpesu
ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka
heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu
kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
• Tilaisuuden tai toiminnan järjestäjä voi epidemiatilanteen mukaan suositella käytettävän
kasvomaskia. Maskia voi muutenkin halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät
ohjeet.

Siivous
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista,
että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai
pinnoilla.

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta voi
tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
• Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, valokatkaisijat ja
hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa
kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista 2–4 tunnin välein.
• Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä vältetään
tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.
Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todetaan koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle
lääkärille. Jos tilaisuudessa todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista,
ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin. Tartunnanjäljityksen
helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun
lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokoontumisten henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan
vähentää altistuneiden määrää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.
Lasten ja nuorten leiritoiminnassa huomioitavaa
• Leirille voi osallistua vain oireettomana.

•

•
•
•

Leireillä suositellaan toimimaan aluehallintoviranomaisten antamien ohjeistuksen
mukaisissa ryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny
kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien
kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana, ja helpotetaan altistuneiden
jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.
Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa.
Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).
Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet
ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on mahdollista. Hänen tulee
hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet
jäljittää ja asettaa karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä
paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.

