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Infektiontorjunnan tarkistuslista tapahtumajärjestäjille

16.6.2020

Koronaviruspandemian aikana yleisötilaisuuksissa pitää noudattaa tavanomaista tiukempia
hygieniavarotoimia. Tässä tarkistuslistassa huomioitavia asioita on tärkeää kuvata ja toteuttaa
yleisötapahtuman turvallisuussuunnitelmassa ja tapahtuman aikana valvoa niiden toteutumista.
Yleiset hygieniakäytännöt on hyvä vaatia myös koronapandemian jälkeen pysyvästi.
Ennakkoinformaatio osallistujille ja asiakkaille:
- Tapahtumaan ei saa osallistua, jos vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita
- Erityisjärjestelyistä muistutusjulkaisut tapahtuman somesivuilla. Siellä myös
osallistujamäärän seuranta ja ilmoittaminen jos sallittu määrä ylittyy.
- Ohje riskiryhmiin kuuluvista: yli 70-vuotiaat sekä henkilöt, jotka omaavat keuhkojen tai
sydämen toimintaa tai vastustuskykyä omaavan perussairauden, ovat muita alttiimpia
saamaan vakavan koronavirusinfektion.
- Käsihygienia tapahtuman aikana (THL:n ohje, Viite).
- Yskimishygienia (THL:n ohje, Viite): Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit
tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.
- Turvavälit tapahtumassa. Sisäänkäynnin ja ulosmenon ruuhkien estäminen.
- Osallistujien lukumäärän rajoittaminen (lippujen määrä, rannekkeet yms.) voimassa olevien
säädösten mukaisesti. Jos maksuton tapahtuma, sisääntulijoiden laskenta ja sisääntulon
keskeyttäminen, kun maksimimäärä ylittyy.
- Voiko tapahtumaan olla etäosallistumisen mahdollisuus?
Ohjeet tapahtuman henkilökunnalle
- Henkilökunta ei saa tulla työhön, jos vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.
- Tapahtumahenkilökunta on perehdytetty THL:n hygieniaohjeisiin (Viitteet). Henkilökunta
noudattaa annettuja hygienia- ja turvallisuusrajoitteita.
- Sisään tullessa vältetään ruuhkautumista: useampia tuloväyliä. Sisääntulossa turvavälit
merkitään lattiateipein/tarroin tai tauluin
- Sisään tullessa kaikki käyttävät käsidesiä ja käsihygieniasta ilmoitetaan tauluilla ja
kuulutuksin
- Lipunmyyjä on suositeltava suojata pleksillä tai kokokasvovisiirillä. Lipunmyynnissä
suositaan korttimaksua.
- Tapahtumapaikalla käsidesipisteitä, joissa kertakäyttöiset paperipyyhkeet tai rullapyyhkeet
(ei puhallinkuivainta)
- Tapahtumapaikalla on riittävästi saniteettitiloja, joissa on käsien pesumahdollisuus,
nestemäistä käsisaippuaa ja kertakäyttöiset paperipyyhkeet tai rullapyyhkeet (ei
puhallinkuivainta)
- Turvavälit ilmaistaan lattiateipeillä/tarroilla, tauluilla tai kuulutuksin
- Tuolit hajautetaan vähintään 1m päähän toisistaan tai paikkoja myydään vain joka toiseen
tuoliin tai turvaväli on seurueiden väleillä
- Tapahtumapaikan ja saniteettitilojen siivousta tapahtuman aikana tehostetaan ja
huolehditaan saniteettitilojen saippuan ja käsipyyhkeiden riittävyydestä
Tapahtuman loputtua
- Poistuttaessa vältetään ruuhkautumista: useampia ulosmenoreittejä, viivästäminen.
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eri katsomolohkoilla omat poistumistiet

Turun tartuntatautiviranomaiset

VIITTEET:
- OKM ja THL: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä https://stm.fi/artikkeli//asset_publisher/yleisotilaisuuksissa-noudatettava-ohjeita-koronavirustartuntojenehkaisemisesta
- Aluehallintovirasto: Usein kysytyt kysymykset koronasta: http://www.avi.fi/web/avi/useinkysytyt-kysymykset
- THL: Tarttuminen ja suojautuminen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-jasuojautuminen-koronavirus
- THL: käsihygienia ja yskiminen: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-jatorjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

