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Anvisningar om hobbyverksamhet inomhus för personer under 12 år
fr.o.m. 8.2.2021
Aktiviteter inom idrottstjänster och grundläggande konstundervisning för personer
under 12 år (födda år 2009 eller senare) öppnas med vissa begränsningar i lokaler
som förvaltas av Borgå stad från måndagen den 8 februari tills vidare.
Användning av munskydd är obligatorisk för varje person över 12 år som vistas i
Borgå stads lokaler för inomhusgymnastik. Munskydd behöver inte användas under
idrottsprestationen. Det rekommenderas att de som deltar i hobbyverksamhet för
personer över 12 bär munskydd.
De gällande på grund av coronavirusläget meddelade rekommendationerna och
begränsningarna för ungdoms-, kultur- och bibliotekstjänster fortsätter till den 21
februari.
Hobbyverksamhet inomhus öppnas endast för personer under 12 år. Exempelvis kan
familjeklubbar eller förälder-barn-verksamhet inte öppnas. Hobbyverksamhet inomhus
för personer i åldern 12–20 år är fortfarande inställd, och all hobbyverksamhet
inomhus och utomhus för personer över 20 är fortfarande inställd.
Med hobbyverksamhet avses upprepad verksamhet med närundervisning eller
distansundervisning för en individ eller grupp. Hobbyverksamheten ska i regel riktas till
mindre grupper än 10 personer och följa gällande säkerhetsanvisningar.
Specifika begränsningar och anvisningar ges för de olika lokalerna och de som ordnar
hobbyverksamhet ska göra upp en hälsosäkerhetsplan. I verksamheten ska de
anvisningar om hälsosäkerhet som utfärdats av myndigheter och som utfärdats av
organisationer inom idrott, kultur och ungdomsarbete, grenförbunden och bl.a.
Olympiska kommittén iakttas. Försummelse av anvisningarna leder till att
verksamheten avbryts eller att de beställda användningstiderna ställs in.
Matcher, tävlingar, turneringar, föreställningar eller evenemang ordnas inte.
Möjligheterna till övningar och tävlingar inom tävlings- och elitidrotten tryggas i
enlighet med tidigare beslut.
Borgå stad rekommenderar starkt att privata aktörer och tredje sektorn iakttar samma
begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin hobbyverksamhet för barn och unga.
Vi ber er förbereda er på att besluten och anvisningarna ändras också snabbt, om
smittsituationen kräver det.
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Principer för hobbyverksamhet
Borgå iakttar följande principer inom hobbyverksamhet och grundläggande
konstundervisning för personer under 12 år:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

en hobbygrupp sammanträder alltid i samma sammansättning och för varje
gång antecknas, vilka som varit på plats
tävlingar, matcher, konserter, uppvisningar, föreställningar eller andra
verksamhetsformer där gruppen kommer i kontakt med andra hobbygrupper
ordnas inte
det är inte tillåtet för föräldrar och andra utomstående att samtidigt vistas
inomhus på platsen Särskilda arrangemang kan godtas i fråga om ledsagare
för personer under skolåldern. Ledsagarna ska se till att munskydd används
och säkerhetsavstånd hålls utomhus.
gruppens lärare, handledare och tränare är samma personer för varje gång
alla hobbyformer genomförs så att det inte uppstår nära kontakter och så att
t.ex. spelövningar eller matchövningar inte ordnas
verksamheten genomförs så att ett säkerhetsavstånd på 2 meter bibehålls
mellan deltagarna
deltagarna ges anvisningar om hand- och hosthygien samt om vad man ska
göra om man får symptom och hur man söker sig till coronatest
lärare, handledare och tränare ska alltid bära munskydd i samband med
hobbyverksamheter
hobbyverksamhet bedrivs i grupper med högst 10 personer, dock så att det i
stora gymnastiksalar och andra stora lokaler samtidigt kan finnas separata
grupper med färre än 10 personer, om det inte uppstår någon faktisk kontakt
mellan grupperna. Verksamhetsanordnaren svarar för dimensioneringen av och
tillsynen över gruppstorleken samt för tillsynen över andra anvisningar.
i stora helheter av kultur- och idrottsanläggningar med flera olika lokaler och
salar tillämpas begränsningen av antalet personer separat för varje lokal och
sal.
användningen av omklädnings- och tvättrum begränsas till den användning
som inte kan undvikas, och då ska skyddsavstånd och hygienanvisningar
iakttas. Duschar får inte användas.

Dessa riktlinjer gäller från 8.2 tills vidare.
Borgå stads koronarekommendationer och -begränsingar:
https://www.borga.fi/rekommendationer-och-begransningar
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