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ANVISNINGAR FÖR FÖRENINGSMÖTEN OCH EVENEMANG I BORGÅ
•
•
•
•
•

•

Endast personer som är helt friska får delta i sammankomster
Skyddsavstånd ska hållas
God handhygien ska iakttas
Handtvättsställena ska förses med synlig information och handsprit ska finnas
tillhanda.
Arrangören ansvarar för att THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) bilder med
hygienanvisningar finns till påseende (såsom råd om handtvätt, om rätt hostoch nysteknik samt om hur man använder ansiktsmask på rätt sätt)
o https://aineistopankki.thl.fi/l/jbZNxGVSvHhq
Arrangörerna för sammankomsten ansvarar för att deltagarna använder en egen
ansiktsmask eller alternativt kan evenemangsarrangören erbjuda ansiktsskydd
till deltagarna. Borgå stad delar ut ansiktsmasker till mindre bemedlade
invånare.

Ansvarsperson för sammankomsten
Det rekommenderas att en ansvarsperson utses för varje evenemang. Ansvarspersonen
ansvarar för att anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd vid evenemanget omsätts i
praktiken. Arrangören av en offentlig tillställning eller allmän sammankomst ska se till att
tillställningen kan ordnas på ett sätt som är tryggt för deltagarna.
Därför kan det hända att evenemangsarrangören behöver vidta åtgärder för att avskilja publiken
i separata områden under tillställningen. I situationer där det kan uppstå köer bör man påminna
om säkerhetsavstånd och hjälpa till att upprätthålla dem. Upprätthållande av
säkerhetsavstånden möjliggörs genom tillräckligt med personal som övervakar, genom
information och genom ankomst- och indelningsarrangemang som förhindrar att det bildas
långa köer.
Rekommenderad gruppstorlek
Det är möjligt att inomhus och i avgränsade områden utomhus ordna offentliga tillställningar
och allmänna sammankomster, om man kan trygga säkerheten genom begränsning av antalet
personer samt genom säkerhetsavstånd och hygienanvisningar.
Det rekommenderas, att i allmänna sammankomster deltar högst 50 personer.
Det rekommenderas, att i privata tillställningar deltar högst 20 personer.
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Rekommendation om sammankomstens längd
Inga begränsningar, om säkerhetsanvisningarna förverkligas.
Riskgrupper
Det rekommenderas att personer som hör till riskgrupperna undviker närkontakter under
epidemin och därmed rekommenderas inte deltagande i offentliga tillställningar, allmänna
sammankomster eller verksamhet i offentliga rum. Om det är nödvändigt att delta bör man
trygga säkerhetsavstånden och iaktta hygienrekommendationerna enligt dessa anvisningar.
Anvisningar om verksamhetens innehåll
Verksamhetens innehåll beslutar arrangören om. Det viktigt att säkerhetsavstånden (1,5-2
meter) upprätthålls.
Man bör undvika användning av gemensamma redskap (t.ex. verktyg eller gymnastikredskap).
Om sådana används, ska de omsorgsfullt rengöras efter varje användning.
Vid inträde till kök/pausrum/matsal som också besöks av andra personer ska man noggrant
tvätta eller desinfektera händerna innan man gör något annat (t.ex. kokar kaffe).
Servering
Serveringen bör ordnas så att händerna kan tvättas eller desinfekteras både i början och i andra
ändan av serveringslinjen.
De rekommenderas att personer som deltar i matutdelningen använder engångshandskar.
Innan man sätter på engångshandskarna ska man noggrant tvätta och desinfektera händerna.
Det rekommenderas att personer som deltar i matutdelningen använder mun- och nässkydd.
Det rekommenderas att ett avfallskärl med lock reserveras för använda engångskärl. Det
rekommenderas att det vid avfallskärlet ordnas möjlighet att tvätta eller desinfektera händerna.
Det rekommenderas att personer som transporterar/diskar smutsiga kärl använder
engångshandskar. Händerna ska tvättas och desinfekteras noggrant före och efter användning
av handskar.
Ansvar för efterstädning
Arrangören ser till att utrymmena städas på ett godtagbart sätt efter evenemanget.
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I synnerhet ska kontaktytor (bordsytor, handtag, kranar, toaletter) rengöras noggrant och
med tillräckligt effektiva tvättmedel minst två gånger per dag.
Om det är många deltagare i sammankomsten rekommenderas det att toaletterna och
kranarnas handtag rengörs med 2-4 timmars intervall.
Städningen beställs via lokalservicen, Hanna Simua ( länk)

Handhygien
Handtvättsställen och handsprit ska finnas på tillräckligt många ställen med tanke på antalet
personer som deltar i evenemanget (för att undvika köbildning till handtvätt), och platserna ska
förses med synlig skyltning.
Det rekommenderas att man vid handtvättsställena placerar laminerade anvisningar med bilder
(THL) om hur händerna ska tvättas och desinfekteras på rätt sätt.
Anvisningar för utflykter, t.ex. en kort bussresa till en beställningsrestaurang
Det rekommenderas att de som åker kollektivt med många medresenärer skyddar sig med
ansiktsmask av tyg eller engångsmask. Masker delas ut till mindre bemedlade. I övrigt står
kommuninvånarna själva för anskaffning av masker.
Det lönar sig att välja sittplats med beaktande av säkerhetsavståndet, om det bara är möjligt.

Om koronavirusinfektion upptäcks vid evenemanget
Kartläggningen av smittkedjor hör till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i
kommunen eller sjukhusområdet. Om någon av deltagarna i evenemanget konstateras ha fått
coronavirussmitta, utreds om exponering har inträffat, och de exponerade måste spåras och
sättas i karantän i 14 dagar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt Södra
Finlands regionförvaltningsverk bör arrangörerna av evenemang, om möjligt och med hänsyn
till annan lagstiftning, ha information om deltagarna för att underlätta smittspårningen. Genom
att begränsa antalet personer vid offentliga evenemang och allmänna sammankomster och
genom att undvika att olika grupper blandas med vararandra kan man minska antalet
exponerade ifall koronavirusinfektion konstateras hos någon av deltagarna.
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