Linjauksia syyskauden alkaessa 1.9.2020, vapaa-aikapalvelut

Varautuminen Korona-pandemian leviämisen ehkäisyyn
Vapaa-aikapalveluiden syyskausi järjestetään normaalisti huomioiden viranomaisohjeet.
Korona-tilannetta seurataan päivittäin ja varaudumme myös tilanteen pahenemiseen ja
poikkeuksellisiin vapaa-aikapalveluiden järjestelyihin. Tässä vaiheessa korostuvat
ennaltaehkäisevät toimet, joilla pystymme minimoimaan riskiä infektion leviämisestä.

Seuraavat yhteiset toimintatavat ja ohjeet koskevat:
•
•
•
•
•

liikunnanohjausta
nuorisotyön tapahtumia, toimintaa ja tiloja
kulttuuritapahtumia
koulujen saleissa, kuntosaleilla ja muissa kunnan sisä- ja ulkotiloissa
tapahtuvaa harrastamista/kokoontumista
Liprakan uimahallin ja kuntosalin tiloja

1. Harrastamaan/tapahtumiin/tiloihin/toimintaan ei tulla oireisena
•
•
•
•

Toimintaan ei pidä osallistua, jos on sairastumiseen viittavia oireita, joita
voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut,
vatsaoireet ja päänsärky.
Oireisten tulee hakeutua koronavirustestiin.
Koronatestin tulosta odotetaan kotona.
Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi
harrastamaan/ryhmiin palata, vaikka oireet eivät kokonaan olisi väistyneet. Jos
oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen
testiin.

2. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja.
Kädet pestään tai käytetään käsidesiä:
•
•
•

ryhmään/tilaan tullessa ja tilasta lähtiessä,
aina ulkoa sisältä tultaessa,
kertakäyttönenäliinaan tai kyynärtaipeeseen aivastamisen tai yskimisen
jälkeen
sekä kun kädet ovat likaiset.

3. Siivous ja tavarat

•
•

•

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai
aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.
Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.
Yhteiskäytössä olevien työ- ja harrastusvälineiden, kuten näppäimistöjen,
pelien tai vesijuoksuvöiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan
säännöllisesti, mieluiten aina käyttäjien välillä. Näiden tarvikkeiden
puhdistamisesta vastaa sovitusti vapaa-aikatoimen henkilökunta ja asiakkaat
heidän ohjeistuksellaan. Sopivat puhdistustarvikkeet on hankittu keskitetysti
siivoustyönjohtajan kautta.
Siivous suoritetaan työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti ja
kosketuspintojen puhdistusta on tehostettu.

4. Väljyys, turvavälit ja ryhmäkoot
•
•
•

•

•

Huomioidaan turvavälit (1–2 m) ja riittävä väljyys toiminnan sallimissa
rajoissa.
Turvaväleistä ja fyysisten kontaktien välttämisestä muistutetaan toimintaan
osallistuvia.
Aluehallintovirastojen määräysten mukaan yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja
yleisiä kokouksia voi järjestää elokuussa rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa,
jos tilaisuuksissa noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita
turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.
Aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien rajoituksista eivät koske
uimahallien ja muiden liikuntatilojen tavanomaista toimintaa. Rajoitukset
kuitenkin koskevat liikuntatiloissa mahdollisesti järjestettäviä tilaisuuksia ja
tapahtumia. Esimerkiksi säännöllisesti järjestettävät, ohjatut vesijumppa- ja
muut ryhmäliikuntatunnit katsotaan liikuntatilan tavanomaiseksi toiminnaksi,
jolloin niitä ei koske aluehallintoviraston määräys yleisötilaisuuksien
rajoituksista. (Konsertteja, teatteriesityksiä, yleisurheilu-, pesäpallo- ja
jalkapallo-otteluita sekä -turnauksia rajoitukset koskevat.)
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#yleiso-elokuu

5. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulisi välttää
•
•

Toiminnassa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden
kanssa.
Toiminta tapahtuu suunnitellun mukaisissa ryhmissä. Ryhmä voi vaihtua tai
yhdistyä suunnitellusti, mikäli sitä ei voida muuten toteuttaa.

6. Riskiryhmään kuuluvat
•
•

Hoitava lääkäri arvioi, voiko henkilö, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea
perussairaus osallistua vapaa-aikapalveluiden tarjoamaan toimintaan.
Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat vain ne henkilöt, joiden
perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

7. Matkustaminen
•
•

Jos henkilö on ollut Suomen hallituksen määrittelemissä riskimaissa, hänen
suositellaan olevan 14 vuorokauden ajan omaehtoisessa karanteenissa.
Työntekijöiden ja asiakkaiden toivotaan huomioivan lomamatkojen
suunnittelussa Suomen hallituksen määrittelemät riskimaat ja niihin
matkustamisen seurauksena aiheutuvat toimet.

Korona-pandemiatilanteeseen liittyvät ohjeistukset päivittyvät tilanteen mukaisesti.
Valtioneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, aluehallintovirastot sekä
terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittävät ohjeistuksiaan tarvittaessa ja linjauksiin saattaa
tulla muutoksia toimintakauden aikana.
Liperissä seurataan tarkasti yleisiä ohjeistuksia ja toimintalinjauksia ohjeistetaan tarvittaessa
uudelleen. Varautuminen koronaepidemiaan vaikuttaa kaikkeen toimintaamme. Vapaaaikapalvelut on tärkeä toimija ja pyrkii tarjoamaan kaikille tekemistä niin normaalisti kuin se
epidemia-aikana on mahdollista. Kun sitoudumme noudattamaan ohjeita yhdessä, voimme
onnistua näissä talkoissa hyvin!

