SUUNNITELMA LÄHIKONTAKTIEN ESTÄMISEKSI
Päivitetty 10.4.2021

KERAVAN NUORISOPALVELUT (suunnitelma voimassa ja velvoittava 24.2.2021 alkaen)
SUUNNITELMA LÄHIKONTAKTIEN ESTÄMISEKSI NUORISOPALVELUIDEN ERI TOIMINNOISSA
Perusteet:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 9.4.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa lukuisia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita:
•
•
•
•
•

yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
yksityiset elinkeinonharjoittajat
kunnat ja kuntayhtymät
uskonnolliset yhdyskunnat
julkisoikeudelliset laitokset

Päätös on voimassa 15.4.-28.4.2021 ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen. Aluehallintoviraston
päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.
Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä
rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja
joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.
Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan astunut muutos velvoittaa toimijat noudattamaan yleisiä hygieniaohjeita yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa ilman erillistä määräystä. Jos
yleiset hygieniavelvoitteet eivät riitä hillitsemään epidemiatilannetta, aluehallintovirasto voi määrätä, kuten EteläSuomen aluehallintovirasto 9.4.2021 on tehnyt, että tilojen käyttö järjestetään siten, että asiakkaiden ja toimintaan
osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään.
Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.
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NUORISOPALVELUIDEN YLEISET KAIKKIA KOSKEVAT KORONAOHJEET
1. Etätyötä suositellaan vahvasti kaikille, jotka pystyvät työtehtäviensä puolesta sitä tekemään. Lisäksi noudatetaan AVIn koronaohjeistusta, kaupungin virallisia ja koko ajan päivittyviä koronaohjeita. Seuraa Kertusta ohjeistusta.
2. Henkilöstökokoukset ja tiimipalaverit pidetään pääsääntöisesti etäyhteyksillä (Teams), jos se on mahdollista
ja tarkoituksenmukaista. Tarvittaessa voidaan myös pitää live -kokouksia turvavälit ja hygieniaohjeet huomioiden.
3. Käsihygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan entiseen tapaan. Käsidesiä käytetään, mikäli saippuapesu ei ole
mahdollinen. Turvavälit tulee muistaa myös taukotiloissa (3hlö kerrallaan).
4. Tauko- ja työtiloissa huolehditaan kaikkien pintojen desinfioinnista päivittäin.
5. Nuorisotiloissa ja kaikissa muissakin nuorisopalveluiden tiloissa huomioidaan erityisesti kaikkien pelivälineiden
eli näppisten, hiirten, biljardi- ja pingismailojen jne. desinfiointi aina kun pelaaja vaihtuu, myös pelituolien
käsinojat! Lisäksi nuorisotilojen keittiöissä pitää pintojen puhdistus tehdä useasti päivän / illan aikana ja myös
minimoida keittiössä työskentelevien työntekijöiden määrä saman päivän / illan aikana.
6. Kaupungin työntekijöiden maskisuositus on voimassa aina muita henkilöitä kohdatessa, vaikka turvavälien pitäminen olisikin mahdollista.
7. Jos koronaoireet ilmaantuvat työpäivän aikana maski on puettava välittömästi ja käytettävä sitä kotiin tai terveyskeskukseen siirryttäessä.
8. Mahdolliset ulkopuolisten ryhmien vierailut järjestetään siten, että ryhmät eivät kohtaa toisiaan. Sisään tullessa ja poistuttaessa huolehditaan etäisyyksistä ja käytetään käsidesiä.

ALUEELLINEN NUORISOTILATYÖ, LIIKKUVA NUORISOTILAPALVELU SEKÄ JALKAUTUVA NUORISOTYÖ
asiakkaat:
Nuorisotilaan tullessa asiakkaiden määrää kontrolloidaan niin, että enintään kolme henkilöä tulee sisälle samalla kerralla. Asiakkaat suorittavat huolellisen ja valvotun käsienpesun aina tultuaan ulkoa sisälle, jonka jälkeen he desinfioivat
kätensä ja laittavat kasvomaskin. Maskit tarjotaan nuorisopalveluiden puolelta niille kenellä maskia ei ole omasta takaa. Asiakkaat kirjaavat ensimmäisen kerran sisälle tulleessaan yhteystietonsa, jonka jälkeen he voivat osallistua nuorisotilan tarjoamiin palveluihin. Mahdollisessa jonotus -tilanteessa ulkona huomioidaan kahden metrin turvavälit.
asiakaspaikat ja palvelut:
Aikavälillä 12.4.-28.4.2021 ohjattu toiminta nuorisotiloilla on sallittua ainoastaan vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneille nuorille. Asiakkaiden määrää on rajattu siten, että samanaikaisesti sisällä saa olla max. 10 nuorta/tila. Henkilökuntaa ei lasketa tähän määrään. Asiakkaiden istumapaikkoja tilassa sijoitellaan niin, että etäisyys toiseen istumapaikkaan on kaksi metriä. Tämän lisäksi palveluita karsitaan tarvittaessa siten, että kahden metrin etäisyys toteutuu.
henkilökunta:
Henkilökunta noudattaa työnantajan antamia käsihygieniaohjeita, maskisuositusta sekä turvaetäisyyksiä niin sisä- kuin
ulkotiloissa.
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muita huomioita:
Tiloissa on toimivat ja tehokkaat ilmanvaihtojärjestelmät, jotka takaavat hyvän ilmanvaihtuvuuden.
Nuorisotiloille on asetettu näkyville kuudella eri kielellä ohjeistuksia mm. käsienpesusta, maskien käytöstä sekä kahden metrin turvaetäisyyksien pitämisestä.
Jalkautuvassa nuorisotyössä henkilöstön tulee käyttää maskia myös ajoneuvossa ollessa. Kolmen paikan ajoneuvohyteissä ei saa olla kuin kaksi työntekijää samanaikaisesti ja yli kolmen paikan ajoneuvohyteissä saa olla samanaikaisesti kolme työntekijää, niin että kaksi edessä ja yksi takana, tai yksi edessä ja kaksi takana.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ, YKSILÖ- JA PIENRYHMÄTOIMINTA SEKÄ KOULUNUORISOTYÖ
•
•
•

•

ala- ja yläkoulujen nuorisotyössä noudatetaan lisäksi koulujen antamia ohjeita ja rajoitteita.
ala- ja yläkoulujen nuorisotyössä noudatetaan käsihygieniaohjeistusta, työnantajan maskisuositusta sekä etäisyyksiä niin sisä- kuin ulkotiloissa.
etsivät nuorisotyöntekijät toimivat asiakastapaamiskohtaamisissa näiden ohjeiden mukaisesti noudattaen
AVIN ohjeistusta, työnantajan käsihygieniaohjeistusta ja maskisuositusta sekä turvaetäisyyksiä niin sisä- kuin
ulkotiloissa.
pienryhmätoiminnassa noudatetaan AVIn ohjeistusta, työnantajan käsihygieniaohjeistusta, maskisuositusta,
määrättyjä ryhmäkokoja sekä turvaetäisyyksiä niin sisä- kuin ulkotiloissa.

HYGIENIA
•
•
•

•
•
•
•
•

käsidesiä on oltava esillä kaikissa toiminnoissa
turvavälejä tulee noudattaa, myös henkilökunnan kesken
henkilökunta käyttää aina kasvomaskeja
tiloissa tulee suorittaa arkisin laitossiivousta sekä viikonloppuisin henkilökunnan suorittamaa perussiivousta
(mikäli toimintaa on myös viikonloppuisin)
pelivälineet mm. biljardikepit, pingismailat ja peliohjaimet tulee desinfioida pesuaineella aina kun käyttäjä
vaihtuu sekä päivän päätteeksi
asiakkaiden koneiden näppäimistöt, hiiret/peliohjaimet sekä penkkien käsinojat desinfioidaan aina kun käyttäjä vaihtuu sekä päivän päätteeksi
muista desinfioida myös oma puhelin, tietokoneen näppäimistö, hiiri sekä kaikki muut yhteiskäytössä olevat
välineet
vältä kuitenkin yhteisvälineiden käyttöä, mikäli mahdollista

MUISTILISTA KASVOMASKIN KÄYTTÖÖN
•
•
•
•
•

pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin
varmista, että maski asettuu, tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan
älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana
jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen
älä pue käytettyä maskia uudelleen
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•
•
•
•
•

vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu
poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan
laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen
pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen
pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta, huuhtele maski ja kuivata se paikassa, jossa on raitis ilma
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