Tiedote tilojen käyttäjille 15.6.2021
Vuonna 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien ohjattu kilpailutoiminta sisätiloissa
Vuonna 2001 ja tätä nuorempien kilpailutoiminta sisätiloissa voi käynnistyä 15.6.2021
alkaen rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava terveysturvallisuusohjeita. Kilpailuiden
yleisöä koskevat aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamäärästä ja
terveysturvallisuusohjeista.

Kilpailuita seuraava yleisö sallitaan AVIn, Sosiaali- ja terveysministeriön linjausten mukaisesti
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös kiihtymisvaiheen
kokoontumisrajoituksista tiivistettynä (voimassa 15.6.-14.7.):
•

•

•

•

•

Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai
osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti
toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään
kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla
täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn
mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja
ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi
noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava
mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä
mahdollisimman väljästi.
Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman
henkilömäärärajoitusta edellä mainitut määräykset huomioiden.

Turvavälimääräys kumotaan, lain mukaisia terveys- ja hygieniamääräyksiä noudatettava
Turvavälimääräys on kumottu 15.6. alkaen. Tartuntatautilain (58c) mukaisia terveys- ja
hygieniamääräyksiä tulee edelleen noudattaa:
•
•

•
•

asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien
puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat
toimintaohjeet
tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan
erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Vaatimuksia tulee noudattaa tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella.
Pykälä on voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa.
Aikuisten toiminta sisätiloissa
Alueelle voimaan jäävät palvelujen rajoitukset koskevat vielä yli 20-vuotiaiden ohjattua
liikuntaharrastustoimintaa sisätiloissa, kuntosalien ja ryhmäliikuntatilojen aikuisten
omatoimikäyttöä sekä aikuisten kilpailu-, ottelu- ja turnaustoimintaa sisätiloissa.
Lisäksi kokoustoimintaa sekä yksityistilaisuuksia (mukaan lukien yhtiökokouksia ja
yksityisiä juhlia) ei voi järjestää Vantaan kaupungin liikunnan palvelualueen hallinnoimissa
sisätiloissa heinäkuun loppuun saakka.

Ajankohtaiset koronarajoitustiedotteet: https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/urheiluseuroille
Vantaan tiedote: https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/157941
AVIn tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69912248

