Ohje yhteistyökumppaneille
Kulttuuri ja vapaa-aika 26.5.2020

Hyvä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilojen vuokraaja ja käyttäjä!
Tällä ohjeella tuetaan yleisötilaisuuksien, yleisten kokousten ja kokoontumisten järjestämistä turvallisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimissa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa koronaepidemian aikana. Ohjetta noudattamalla voidaan ehkäistä tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.
Ohje tulee voimaan 1.6.2020. Se perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja
hyvinvointilaitoksen 14.5.2020 antamaan ohjeeseen.
Tee riskikartoitus etukäteen
Tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjän vastuulla on suunnitella ja arvioida etukäteen, kuinka
koronatartuntoja voidaan torjua ja miten torjunta käytännössä tehdään. Arviointi tulee
tehdä ennen kuin tilaisuudesta tai toiminnasta päätetään tai se toteutetaan.
Huom! Kun tilaisuus ja tapahtuma järjestetään, järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan,
ja muun lainsäädännön edellytyksin, olla tiedot osallistuneista henkilöistä.
Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä
samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja
päänsärky.
Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä
yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan
osallistumista suositella.
Huolehdi turvaväleistä
Koska koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, pyritään tartuntojen torjumiseksi
ehkäisemään tarpeettomia fyysisiä kontakteja.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimitiloissa on lähikontaktien välttämiseksi esillä riittävistä turvaväleistä muistuttavia ohjeita (lattiatarroja ja opastejulisteita), joita tulee noudattaa. Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokoontumisissa tulee järjestäjän rajata henkilömäärä siten, että
henkilöiden väliin jää vähintään 1 m.
Edellä mainittujen lattiatarrojen ja ohjejulisteiden ohella turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi opastavalla henkilökunnalla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

Ryhmäliikunta-, yhteislaulu- ja vastaavissa tilanteissa turvavälien pitäminen on erityisen
tärkeää pisaratartuntojen ehkäisemiseksi. Jos toiminnassa käytetään apuvälineitä tai tarvikkeita, niihin koskee vain yksi henkilö. Juomapullot ym. ovat henkilökohtaisia.
1.6.2020 alkaen toimintaa voidaan järjestää korkeintaan 50 hengen ryhmissä. Jos ulkoalue on rajattu ja siihen mahtuu riittävän (1 metri) fyysisen etäisyyden säilyttämiseksi vähemmän ihmisiä, rajoitetaan ryhmäkokoa pienemmäksi.
Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
Toimiala ohjeistaa tilojen käyttäjiä myös sisäänkäynnin yhteydessä olevissa julisteissa ja
sähköisissä infonäytöissä oikein toteutettuun yskimis- ja käsihygieniaan. Ohjeissa kehotetaan pesemään kädet vedellä ja saippualla sekä kuivaamaan ne paperiseen käsipyyhkeeseen. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen kehotetaan laittamaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen roskiin. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu yskittäessä tai aivastettaessa kyynärtaipeella.
Käsihuuhdetta on saatavilla ja näkyvästi esillä tultaessa toimialan sisätiloihin tai rajattuun
ulkotilaan. Lisää käsihuuhdetta on saatavissa henkilökunnalta.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden siivous on tehostettua koronavirusepidemian aikana.

HUOM! Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todetaan koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.
Jos tilaisuudessa todetaan tartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista. Altistuneet
pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi.
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.

Yhteiskäyttöiset tietokoneet ja muut laitteet
Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä tulee

välttää. Jos laitteita käytetään, ne tulee puhdistaa aina käyttäjien välillä miedosti emäksisellä pesuaineella.

Ohjeita lasten ja nuorten leiritoimintaa järjestäville
apsi voi osallistua leirille vain oireettomana.
enintään 50 henkilön ryhmissä. Ryhmät majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan
samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa.
Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa tulee noudattaa. Hyvään hygieniaan ja turvavälien pitämiseen ohjeistetaan toimialan tiloissa opastein (vrt. edellä).
Leiritoimintaan osallistuvia lapsia ja nuoria kehotetaan välttämään tarpeetonta fyysistä
kosketusta, kuten kättelyä ja halailua.
Käsihuuhdetta on saatavilla ja näkyvästi esillä tultaessa sisätiloihin tai rajattuun ulkotilaan. Lisää käsihuuhdetta on saatavissa henkilökunnalta.

HUOM! Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita
- hänet ohjataan 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.

Lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta

Turvallisuuden muistilista tilaisuuden järjestäjälle
Tämä pieni muistilista on laadittu auttamaan teitä mahdollisimman turvallisen ja viranomaisohjeistuksen mukaisen tilaisuuden järjestämisessä ja järjestämiseen liittyvien erilaisten
näkökohtien huomioimisessa.
1. Olemme tutustuneet ennen tilaisuuden alkua kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloissa
oleviin asiakasopasteisiin ja ohjeistuksiin
KYLLÄ / EI

2. Olemme määritelleet, kuinka paljon vuokraamiimme/käyttämiimme tiloihin tai rajatulle
ulkoalueelle voi turvallisesti ottaa osallistujia samanaikaisesti huomioiden viranomaisohjeistukset.
KYLLÄ / EI

3. Olemme määritelleet, miten asiakasmäärää lasketaan (silmämääräisyys, lipunmyynti tai
laskuri)
KYLLÄ / EI, koska

4. Olemme suunnitelleet, miten asiakasmäärää rajoitetaan tarvittaessa
KYLLÄ / EI, koska

5. Olemme sopineet kuka opastaa sisään tulevia asiakkaita ja säännöstee sisään tulevien
asiakkaiden määrää
KYLLÄ / EI
6. Olemme valmistautuneet ohjeistamaan, kuinka joko ulkona tai tilojen ulkopuolella jonotetaan turvallisesti
KYLLÄ / EI

7. Olemme ennen tilaisuuden alkua varmistaneet siitä, että tiloissa on saatavilla käsidesinfiointiainetta osallistujia varten
KYLLÄ / EI

8. Jos käsidesinfiointiainetta ei ole saatavilla, olemme sopineet, kuka ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja huolehtii käsidesinfiointiainetta osallistujien saataville
KYLLÄ / EI

