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Tehdään yhdessä koronaturvallinen Lappi!
Turvallisuus ja terveys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Jokainen meistä rakentaa
koronaturvallista Lappia, yksittäisestä lappilaisesta isoihin organisaatioihin. Koronatilanne ei ole vielä
ohi, sen vuoksi on edelleen seurattava tilanteen kehittymistä, noudatettava ohjeistuksia ja
toimittava vastuullisesti. Vastuullisesti toimimalla estämme viruksen leviämisen ja minimoimme
tartunnat. Seuraa koronavirustiedotusta ja noudata viranomaisohjeita.
Ohjeistus (järjestö-)toiminnan järjestäjälle
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Yli 500 henkilön kokoontumiset valtioneuvoston linjauksen mukaan on kielletty toistaiseksi
heinäkuun loppuun asti. Sallittu yleisömäärä voidaan kuitenkin ylittää tietyin
poikkeuksin. Lue lisää https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitustarkensi-linjaustaan-ulkotilaisuuksien-yleisomaarista-1-7-alkaen
Valtioneuvosto on väljentänyt kokoontumisrajoituksia siten, että 50 henkilön kokoontumiset
ovat kesäkuun alusta lähtien mahdollisia. Ryhmätoimintoja voidaan siis käynnistää
huomioiden em. rajoitukset ja ao. ohjeet.
Toimintaan osallistujan ohjeet on käytävä läpi etukäteen kaikkien toimintaan osallistuvien
kanssa sekä huolehdittava, että myös huoltajat ja avustajat saavat tiedon ohjeista
etukäteen.
Jokainen toimintaan osallistuva ja vapaaehtoinen osallistuu toimintaan omalla vastuullaan.
Tämä on tuotava esille toimintaan osallistuvien lisäksi myös heidän huoltajilleen tai
avustajilleen ennen mahdollisen toiminnan aloittamista.
Eri ryhmien tilaisuuksien väliin suositellaan vähintään 15 minuutin siirtymäaikaa.
Toimintaan tarvittavat yhteiskäyttövälineet puhdistetaan ennen toiminnan alkua ja
toiminnan jälkeen. Puhdistukseen kannattaa käyttää suihkupulloa ja sopivaa
puhdistusainetta (esim. saippualiuos) tai puhdistusliinoja.
Ulkotiloissa kokoontumiset vähintään 1 m:n turvavälein ovat kohtuullisen turvallisia, kunhan
huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
Kokoontumistilojen väljyydestä on huolehdittava, sopiva väljyys on sellainen, että 1-2 m
turvavälejä voidaan noudattaa. Tapahtumailmoituksissa on suositeltavaa ilmoittaa, kuinka
monta henkilöä tilaisuuteen voi tilojen puolesta osallistua.
Kokoontumistilojen siivousta on syytä tehostaa, esim. ryhmien välissä. Kokoontumistilojen
siivouksessa voi noudattaa seuraavaa perusohjetta:
o Pyyhitään kosketuspinnat kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät,
valokatkaisijat ja hanat.
o Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti kuten WC-tilat, suositellaan
puhdistamista mahdollisimman usein.
o Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä
vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.
o Lisätietoa siivouksesta https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
Sisätiloissa huolehditaan hyvästä ilmanvaihdosta / tuuletuksesta.
Kokoontumistiloissa tulee olla mahdollisuus käsien pesuun tai vähintäänkin käsidesiä
käytettävissä. Toimija voi hankkia myös tarjolle kirurgisia suu-nenäsuojaimia riskiryhmiä
varten.
Tilaisuuksiin ja toimintaan osallistuvilta voidaan kerätä nimi ja puhelinnumero-tiedot
mahdollisten tautitapausten jäljittämisen varalta noudattaen tietosuoja-asetusta (GDPR).
Tietojen keruu voidaan tehdä esimerkiksi lipukkeella, johon osallistuja kirjaa nimen ja
puhelinnumeron, laittaa lipukkeen kirjekuoreen, joka suljetaan ja kirjataan päälle tilaisuuden
päivämäärä ja kellon aika. Kertokaa osallistujille, miksi tietoa kerätään. Säilyttäkää kerättyjä
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yhteystietoja 1 kuukausi lukitussa tilassa tai salasanasuojatussa sähköisessä järjestelmässä,
siten että kenelläkään toiminnan järjestäjän lisäksi ei ole pääsyä.
Työntekijän tai toiminnan vetäjän on suositeltavaa käyttää suu-nenäsuojainta aina
riskiryhmien kanssa toimiessa.

Ruokailutilanteet
•
•
•
•
•
•
•

Muistuta, että ruokailemaan tullaan vain huolellisen käsienpesun jälkeen
Lisää käsidesit linjaston alkuun mahdollisuuksien mukaan
Porrasta mahdollisuuksien mukaan ruokailuaikaa ja muistuta turvavälien noudattamisesta
Ruoka tulee annostella ruokailijoille työntekijän/toiminnan vetäjän toimesta – EI
itsepalveluannostelua
Puhdista kosketeltavat pinnat (myös maustepurkit, voiveitset jne.) tihennetysti
Ruokailemisen on hyvä tapahtua mahdollisimman väljästi
Lisäohjeita ruokailutilanteisiin
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteisetvaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta--elintarvikealan-yrityksille/ravintolatja-kaupat/

Mittauspisteet
• Mittaustoiminta (verenpaine, verensokeri jne.) on turvallista käynnistää, mikäli huolehditaan
hyvästä käsihygieniasta ja käytetään suu-nenäsuojainta. Tarjolle myös käsidesiä
mittauspisteisiin.
• Mittalaitteet desinfioidaan jokaisen mittauskerran jälkeen ja suositaan kertakäyttöisiä
mittausvälineitä.
Vuosikokoukset
• Väliaikainen laki (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian
leviämisen rajoittamiseksi; 290/2020) on tullut voimaan 1.5.2020. Lain mukaan osakeyhtiöt,
asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja eräät muut yhteisöt voivat tietyin
edellytyksin myöhentää yhtiö- ja vuosikokouksen pitämistä 30.9.2020 asti.
• Osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden
säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu, jos kokous
pidetään viimeistään 30.9.2020.
• Lisää
tietoa https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/koronatilanne.html#yhtiokokouksetjayhdistysten
saantomaaraisetkokoukset ja https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksiakoronasta
Yleisötilaisuudet
•
Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi
mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista
henkilöistä.
•
Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten
yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä
https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+koko
ontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145b4db-23db-c966-874570ee1b03
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Tietoa muualla
Lapin alueen korona-tiedotus
https://www.lshp.fi/fi-FI
https://www.lpshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/uutiset.html
Suu-nenäsuojuksen käyttöohje
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus
Tietoa muualla
THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19
Aluehallintovirasto: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytytkysymykset;jsessionid=840221B0FCD950EB99EB7A21AB756AB0?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta
&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_
564233524_categoryId=14253#yleiso-01
Keskusjärjestöt ja liitot

