Kyynärön Kiertäjien Covid-19 ohjeistus
PLK Kyynärön Kiertäjät, Hämeen Partiopiiri ja Suomen Partiolaiset noudattavat valtioneuvoston
tuoreimpia ohjeita.
Suomen Partiolaiset seuraa tilannetta sekä valtioneuvoston, AVI:n ja muiden viranomaisten
linjauksia ja muuttaa tarvittaessa omia ohjeistuksiaan. PLK Kyynärön Kiertäjät noudattavat ja
soveltavat ohjeistuksiaan parhaalla näkemällään tavalla.

Lippukunnan ohjeet johtajille ja vanhemmille
•

•
•

•

•

Kasvokkain tapahtuvaa viikko- ja retkitoimintaa voidaan toistaiseksi järjestää normaaliin tapaan,
kunhan hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioidaan tarkasti. Lähes kaikki partio-ohjelma on
mahdollista toteuttaa ulko-olosuhteissa, joten syksyn ohjelma pyritään toteuttaa ulkona tehtäväksi.
Jos vähänkään tunnet olevasi kipeä, niin jää kotiin! (esim. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus,
lihaskivut, vatsaoireet tai päänsärky)
Viimeisimmän päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa
ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.
Turvallisuus varmistetaan noudattamalla THL:n ja OKM:n ohjetta koronavirustartuntojen
ehkäisemiseksi.
Yllä olevat ohjeistukset koskevat kaikkia partion (lippukunnan, partiopiirien ja keskusjärjestön)
tapahtumia, koulutuksia ja kokouksia. Päätökset tapahtumien järjestämisestä tehdään
tapauskohtaisesti, joten on hyvä seurata näitä koskevaa viestintää erityisen tarkkaan. Digitaalisen
osallistumisen mahdollistaminen on toivottavaa mahdollisuuksien mukaan.
Yllä olevat ohjeistukset koskevat myös partiopiirien ja keskusjärjestön tapahtumia, koulutuksia ja
kokouksia.

Hygienia- ja turvallisuussuositukset partiotapahtumiin
Kaikessa partiotoiminnassa on noudatettava erityisen tarkkaa hygieniaa ja huolehdittava osallistujien
turvallisuudesta. Seuraavassa on koottu suosituksia ja vinkkejä leiri- ja retkitoimintaan
poikkeusolojen aikana. Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin hygienia- ja turvallisuusasioihin ja
varmista, että tapahtuma pystytään järjestämään erityisen hyvää hygieniaa noudattaen. THL:n
ohjeet toimivat apuna järjestelyissä.
•
•
•
•
•

Jos vähänkään tunnet olevasi kipeä, niin jää kotiin! (esim. yskä, kurkkukipu, kuume,
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet tai päänsärky)
Riskiryhmään kuuluvien tai riskiryhmän kanssa samassa taloudessa asuvien tulee käyttää
tapahtumaan osallistumiseen erityistä harkintaa.
Kädet pestään vedellä ja saippualla ruokailuun tultaessa ja kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Jos
käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsidesiä.
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttöliina, joka heitetään heti
käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään
tämän jälkeen.
Noudata tapahtuman järjestäjän suullisia ja kirjallisia ohjeista

Koronatartunnasta tiedottaminen Kyynärön Kiertäjissä
Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa syksyn aikana käydä niin, että jollain lippukuntassa
toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta ja toiminnassa on tapahtunut
altistumisia. Mahdollisille altistuneille asiasta tiedottaa aina viranomainen.
Tärkeintä viestinnässä on, että kenenkään nimiä ei kerrota julkisesti. Turhien huhujen ja
huolestumisien välttämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille
tilanteesta yleisesti, alla tarkempi ohje.
Mikäli ryhmäsi viikkotoiminnassa tai leirilläsi/retkelläsi mukana olevalla todetaan koronatartunta ja
mahdollisia altistuksia on tapahtunut, ole yhteydessä suoraan lippukunnanjohtajaan, joka on
yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan. Tartuntaepäilyistä ei tarvitse raportoida.
Viranomainen saattaa kysyä tartuntatilanteessa altistuneiden partiolaisten huoltajien yhteystietoja
(nimi ja puhelinnumero) johtajalta tai hallitukselta, jotka tulee toimittaa tartuntatautilain nojalla.
Viikkotoimintaan ja tapahtumiin osallistuneista on siis syytä pitää kirjaa.

Ohje korona-altistumisista viestimiseen:
1.
2.
3.
4.

Ole yhteydessä lippukunnanjohtajaan: niko.rautanen@partio.fi tai 040 543 3216
Altistuneille tiedotetaan asiasta viranomaisten toimesta.
Altistuneet jäsenet noudattavat viranomaisilta saamiaan ohjeita.
Turhien pelkojen vähentämiseksi lippukunta (esim. lpkj/hallituksen jäsen) voi tarvittaessa
tiedottaa tilanteesta muille oleellisille lippukunnan jäsenille. Viestintä voi olla tarpeen esim.
samana iltana samassa paikassa kokoontuneille ryhmien jäsenille ja huoltajille tai
johtajistolle. Harkitsemme aina huolella, kuinka laajalle on tarpeen tiedottaa. Viestiin on
oltava joko viranomaisen tai tartunnan saaneen/hänen huoltajansa lupa. Viestissä voi kertoa
esimerkiksi näin:
”Yhdellä lippukunnan toimintaan osallistuneella partiolaisella on todettu
koronavirustartunta. Viranomaiset ovat yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, jotka noudattavat
saamiaan ohjeita. Muut lippukunnan jäsenet eivät ole altistuneet koronalle.
Noudatamme partiotoiminnassa THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita mahdollisimman
turvallisen toiminnan järjestämiseksi. Lue lisää www.partio.fi/korona. ”

Kunnioita yksityisyyden suojaa
Samaa ohjetta noudatetaan koloiltojen, retkien tai lippukunnan tapahtumien kohdalla. Muista
kunnioittaa yksityisyyden suojaa myös poikkeusoloissa. Jos tiedotat tapahtuneesta altistuksesta
yleisesti, huolehdi siitä, että tartunnan saaneen henkilöllisyyttä ei pysty viestistäsi päättelemään ja
että viestintään on viranomaisen tai huoltajan lupa.
Muista myös, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: Muistuta huoltajia
ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia,
lähikontaktien välttäminen viikkotoiminnassa ja ulkona tapahtuva toiminta vähentävät
tartuntariskiä. Tarjotaan tänäkin syksynä lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.

