Tartuntojen leviämisen vähentäminen vapaa-ajanja kulttuuritoiminnan tiloissa
Toiminnanharjoittajilla on tilapäisen covid-19-lain nojalla velvollisuus ehkäistä koronatartuntojen leviämistä harjoittamalla toimintaansa siten, että tungosta ei synny ja ihmiset
voivat pitää turvallisen etäisyyden toisiinsa tartuntojen estämiseksi.

Toiminnanharjoittajan, joka pitää toiminnassa kuntosalia, liikuntapaikkaa,
uimalaitosta, museota, taidegalleriaa,
huvipuistoa, eläintarhaa, teemapuistoa tai muuta vastaavaa paikkaa, tulee
• rajata asiakkaiden ja muiden kävijöiden määrä niin,
että toimintaa voidaan harjoittaa tartuntojen torjunnan
kannalta turvallisella tavalla
• laskea niiden asiakkaiden tai kävijöiden enimmäismäärä, jotka saavat oleskella yhtäaikaisesti sisätiloissa
sijaitsevassa toimitilassa tai kohteessa, joka koostuu
sisätiloissa sijaitsevista toimitiloista ja rajatuista ulkotiloista
• varmistaa, että tätä enimmäishenkilömäärää ei ylitetä.
Tämä koskee jokaista rajattua tilaa.
• dokumentoida kirjallisesti enimmäishenkilömäärä ja
se, miten se on laskettu. Tämä koskee jokaista rajattua
tilaa.
• ilmoittaa enimmäishenkilömäärä selkeästi sisätiloissa
sijaitsevia toimitiloja varten ja niitä kohteita varten,
jotka koostuvat sisätiloissa sijaitsevista toimitiloista ja
rajatuista ulkotiloista. Tämä koskee jokaista rajattua
tilaa.
• järjestää sisätiloissa sijaitsevat toimitilat sekä ulkoalueet ja ulkona sijaitsevat tilat siten, että tungosta
ei synny ja kävijät voivat pitää turvallisen etäisyyden
toisiinsa tartuntojen estämiseksi

• järjestää kulku sisätiloissa sijaitseviin toimitiloi-

hin, ulkoalueille ja ulkona sijaitseviin tiloihin sekä
sieltä pois siten, että tungosta ei synny
• tiedottaa asiakkaita ja kävijöitä siitä, miten tartuntojen
leviämistä voi estää

• tarjoa asiakkaille ja kävijöille mahdollisuus pestä
kätensä saippualla ja vedellä tai tarjota heille käsien
desinfiointiainetta
• dokumentoida kirjallisesti muut toteuttamansa tartuntojen torjuntatoimenpiteet
• seurata toteuttamiaan tartuntojen torjuntatoimenpiteitä
• varmistaa, että henkilöstö saa asianmukaista tietoa

hygieniatoimenpiteistä tartuntojen ehkäisemiseksi
• pitää itsensä ajan tasalla Kansanterveysviraston
ja oman alueen tartuntatautilääkärin antamista
erityissuosituksista.

Enimmäishenkilömäärän laskenta
• Uimalaitosten, kuntosalien, liikuntapaikkojen, museoiden tai taidegallerioiden enimmäishenkilömäärä on
laskettava siten, että kussakin rajatussa sisätilassa on
oltava kutakin asiakasta tai kävijää kohti vähintään
10 neliömetriä tilaa käytettävissä olevasta pinta-alasta. Koko toimitilassa ei saa kuitenkaan koskaan olla
samanaikaisesti yli 500 henkeä.
• Huvipuistoille, eläinpuistoille, teemapuistoille tai
vastaaville kohteille enimmäishenkilömäärä lasketaan
siten, että sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa on oltava kutakin kävijää kohti vähintään 20 neliömetriä tilaa
käytettävissä olevasta pinta-alasta.
• Huvipuistolaitteissa ja muissa vastaavissa laitteissa
tulee tarvittavilla toimenpiteillä välttää tungoksen
syntyminen.
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Tämä tiedote julkaistiin 25.3.2021. Toiminnanharjoittaja on itse vastuussa siitä, että se pitää itsensä ajan tasalla voimassa olevista säännöksistä. Tässä tiedotteessa kerrotaan tiivistetysti, mitä tilapäinen covid-19-laki voi
tarkoittaa vapaa-ajan- ja kulttuuritoiminnan toiminnanharjoittajien kannalta. Huomaa, että tartuntojen leviämisen vähentämiseksi jo aiemmin asetetut lait, asetukset, määräykset ja yleiset ohjeet ovat edelleen voimassa.
Laki ja asetusteksti ovat saatavilla kokonaisuudessaan verkkosivustolla riksdagen.se. Kaikki määräykset sekä
yleiset ohjeet ja tiedotteet löytyvät sivustolta folkhalsomyndigheten.se. Aluekohtaiset covid-19-tiedotteet ovat
osoitteessa 1177.se. Lääninhallituksen yhteystiedot ja covid-19-lain noudattamisen seurantaa koskevat ajantasaiset tiedot löydät osoitteesta lansstyrelsen.se.

