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KORONASUOSITUKSET KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN TOIMESSA
•
•
•
•
•
•
•

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena.
Oikein toteutettu yskimis- ja niistämishygienia estävät tartuntoja.
Hyvä käsihygienia on myös tarpeen tartuntojen estämisessä; käsien puhdistamiseen tulee aina olla
mahdollisuus.
Turvaväleistä (yli 2 metriä) tulee huolehtia koko ajan.
Pintojen ja tilojen siivousta tulee tehostaa.
Maskin käyttöä suositellaan aina, jos lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.
Maskin käyttö on erityisen tärkeää esimerkiksi museoissa ja kirjastoissa.

Yleisötilaisuudet
•
•

•
•

Yleisötilaisuuksiin saa osallistua korkeintaan 50 henkilöä sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa.
Yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia voidaan järjestää mikäli
o Yleisö sijoitetaan enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai rajattuihin alueisiin.
o Katsomolohkojen tai yleisölle tarkoitettujen rajattujen alueiden välissä on selkeä suojavyöhyke
(esimerkiksi aidattu 2 metrin väli tai kiinteät seinärakenteet).
o Jokaiseen lohkoon on oltavat omat kulkureitit, tapahtumahenkilökunta sekä palvelut (esimerkiksi
tarjoilupalvelut tai WC-tilat).
Rajoitukset koskevat myös päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen järjestämiä juhlia, mikäli tilaisuuteen
osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.
Laulaessa maskia suositellaan käytettäväksi yli 12-vuotiailla.

Liikunta ja uimahallit
•
•

•
•

Ulkoliikunnassa suosittelemme korkeintaan 50 henkilöä kerrallaan turvavälit huomioiden.
Sisäliikunnassa tulee huomioida tilan koko; turvavälit tulee pystyä säilyttämään kuitenkin lajin luonne
huomioiden (esimerkiksi jalkapalloa pelatessa ajoittaiset lähikontaktit sallittu). Maksimiosallistujamäärä
samassa tilassa on 50 henkilöä (kun tila ei ole jaettu).
Pukuhuoneissa tulee pystyä säilyttämään turvavälit. Suosituksena on ottaa joka toinen pukukaappi pois
käytöstä.
Saunassa on suosituksena olla korkeintaan 6 henkilöä yhtä aikaa.

Kirjastot ja museot
•
•
•

Kirjastossa tulee pystyä huolehtimaan turvaväleistä ja maksimiosallistujamäärä on 50 henkilöä samassa
tilassa.
Omatoimikirjastossa noudatetaan normaaleja hygieniaohjeistuksia.
Sama ohje koskee museoita.

Matkustus
•
•
•

Matkustamisen suhteen noudatetaan edelleen valtioneuvoston tämän hetkisiä määräyksiä.
Ulkomaille lähtiessä on hyvä muistaa sekä liikennöitsijän että kohdemaan ohjeistus.
Ulkomailta palatessa henkilö saa ohjeistuksen näytteenotosta / terveysturvallisuustarkastuksesta rajalla.
Omaehtoista karanteenia voi lyhentää ottamalla toinen koronanäyte aikaisintaan 72 tuntia Suomessa olon
jälkeen. Koronatestiajan Mikkeliin voi varata Essoten nettisivuilta: essote-covid.eaika.fi
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Valtakunnalliset ohjeistukset
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi:
minedu.fi
Aluehallintoviraston usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta:
avi.fi
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