
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö  • Ohjeistus tilaisuuksiin osallistujille koronapandemian aikana

Haluamme järjestää tilaisuuksia, jotka ovat osallistujille turvallisia myös koronapandemian aikana. 
Edellytämme kaikilta osallistujilta sitoutumista tämän ohjeistuksen noudattamiseen.

Mikäli sinulla on koronavirustaudin oireita* tai jos olet oleskellut maissa, joihin Suomi on asettanut 
matkustusrajoitteet, jää kotiin. Tapahtumaan voi mahdollisesti osallistua etäyhteyden kautta.

Korona tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. 

Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä 
ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. 

Kun henkilö yskii tai aivastaa, voi suurempien pisaroiden lisäksi syntyä myös hyvin pieniä pisaroita, jotka voivat 
jäädä hetkeksi ilmaan aerosolimuodossa, ilmavälitteisen tartunnan riski on kuitenkin nykytiedolla vähäinen.

Pidä 1,5 metrin turvaväli 
toisiin ihmisiin tapahtuman 

aikana, ruokaillessa ja 
tauoilla.

Käytä ahtaissa tiloissa 
kasvosuojaa.

Pese tai desinfioi kädet 
tullessasi tapahtumatilaan. 

Pese tai desinfioi käsiä usein 
tapahtuman aikana.

Älä kättele.
Yski ja aivasta hihaan tai 

kertakäyttöiseen nenäliinaan. 
Pese kätesi sen jälkeen.

Älä siirrä tuoleja ja pöytiä, 
sillä ne on etukäteen aseteltu 

paikoilleen 1,5 metrin 
turvaväli huomioiden.

Ohjeistus tilaisuuksiin osallistujille 
koronapandemian aikana 

* Oireita voivat olla kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi tai ripuli.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
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Ennen tapahtumaa

• Osallistujilta pyydetään yhteystiedot mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

• Osallistujille lähetetään ohjeistus, joka tulee kuitata luetuksi.

• Osallistujille lähetetään kysely mahdollisista koronavirustaudin oireista. Mikäli osallistujalla on 
oireita, hänen tulee perua osallistumisensa tai osallistua etäyhteyden kautta.

• Osallistujien toivotaan varaavan omat kasvosuojat mukaan tapahtumaan. Osallistujia 
suositetaan käyttämään kasvosuojia jo paikan päälle tullessaan, mikäli he matkustavat 
julkisilla liikennevälineillä.
 
 
Tapahtuman aikana

• Tapahtuma järjestetään riittävän väljässä kokoustilassa, jotta 1,5 metrin turvavälit säilyvät.

• Ilmanvaihdosta huolehditaan ja tilaa tuuletetaan säännöllisesti.
 
• Kokous- ja koulutusmetodit sovitetaan niin, ettei lähikontakteja synny ja voidaan noudattaa 
annettuja turvavälejä.

• Materiaalit jaetaan osallistujille sähköisenä.  

• Osallistujia pyydetään ottamaan omat kirjoitus- ja tallennusvälineet mukaan.

• Tapahtumassa on käsienpesumahdollisuus sekä desinfiointiainetta.
 
• Kaikki käytössä olevat pinnat puhdistetaan säännöllisesti pesuaineella.  
 
• Oireiden ilmestyessä tapahtuman aikana, asiasta on ilmoitettava välittömästi järjestäjälle 
– mieluiten puhelimella.
 
• Mikäli tapahtuma kestää useamman päivän, majoitus järjestetään enintään kahden hengen 
huoneissa. Osallistujia suositetaan käyttämään vain oman majoitustilansa wc:tä.

• Jos tilaisuuteen kuuluu kahvitus ja/tai ruokailu, järjestämme sen mahdollisimman turvallisesti.

Lisätietoa koronapandemiasta

stm.fi
thl.fi 
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

http://stm.fi
http://thl.fi
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

