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Turvallisuussuunnitelma
SISÄLTÖ:
▪ Ennakkovalmistelut
▪ Saapuminen ja majoittuminen
▪ Koulutustila
▪ Näyttely
▪ Tauot ja kokoustarjoilut
▪ Kutsuvierastilaisuus
▪ Get Together
▪ Illallisjuhla
▪ Vaalikokous
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Turvallisuussuunnitelma
ENNAKKOVALMISTELUT: (OSALLISTUJA)
1/2
▪ Järjestelytoimikunta on laatinut tilaisuuden turvallisuussuunnitelman, joka lähetetään
ennakkoon osallistujille
▪ Mahdollisuus etäosallistumiseen ainakin vaalikokoukseen järjestetään osana tilaisuutta
▪ Ohjeet osallistujille:
– Riskiryhmään kuuluvan tulee viranomaissuositusten mukaisesti välttää
kokoontumisia
– Olet tervetullut paikalle vain oireettomana
– Mahdollisuus kuumeen mittaamiseen saavuttaessa ja tilaisuuden aikana
– Koronavilkun asennusta ja käyttöönottoa suositellaan
– Muista kasvomaskisuositus, mikäli tulet julkisilla kulkuvälineillä
– Tehostettu ilmanvaihto saattaa aiheuttaa vedontunnetta
– Osallistujaluettelot tehdään
▪ Turvallisuussuunnitelmaa päivitetään vastaamaan mahdollisia uusia
viranomaismääräyksiä ja -suosituksia.
▪ Tilaisuus pidetään vain, jos se on mahdollista toteuttaa voimassa olevien määräyksien
ja suositusten mukaisesti.
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ENNAKKOVALMISTELUT (OSALLISTUJA)
▪

▪

(2/2)

Altistumisen ehkäisy
– Turvaetäisyyksistä, käsi- ja yskimishygieniasta on huolehdittava
– Tilaisuudessa jaetaan tarpeelliset suojamaskit osallistujille ja ohjeet niiden
käyttöön ja hävittämiseen
Scandic Rosendahlin kanssa sovitut ruokailujen järjestelyt
– Ruokailuvälineet ja servietit valmiiksi paikoilla
– Ruokajuomana pullovesi, valmiina paikoilla
– Käsien desinfiointi ennen ruokailuita
– Lounailla pöytiin tarjoilu
– Kutsuvierastilaisuuden tarjoiluhenkilökunta jakaa / otetaan itse ”valmis paketti”
– Get Together –tilaisuuden cocktailtarjoilu: henkilökunta jakaa / otetaan itse ”valmis
paketti”
– Illallisella pöytiin tarjoilu
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SAAPUMINEN JA MAJOITTUMINEN:
▪ Noudatetaan Scandic yleisiä ohjeita
– https://www.scandichotels.fi/asiakaspalvelu/usein-kysytytkysymykset/covid-19-coronavirus
▪ Noudatetaan Scandic Rosedahlin ohjeita ja opasteita
▪ Suositellaan, että koronavilkkua käytetään koulutuspäivien ajan kaikissa
tiloissa oman huoneen ulkopuolella liikuttaessa
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KOULUTUSTILA:
▪ Käytössä kaksi Henrika-salia → mahdollistaa teoreettisesti enintään 100 hlön osallistumisen
– yhden salin maksimihenkilömäärä 1-2 metrin turvavälein on 50 hlöä (normaalisti 130
hlöä)
▪ Koulutustila ja näyttelytila ovat yhtä isoa tilaa
▪ Vain tuolit kalusteena
▪ Kysymyksiä varten: onko puhujaständi-mikrofoneja esim. 3 kpl tai jatkovarsimikrofoneja
enemmän kuin yksi
▪ Luennoitsijoiden välimatka ensimmäiseen tuoliriviin vähintään 2 metriä
– Puhujaständi-mikrofonit tai jokaiselle puhujalle oma headset
– Avustaja käyttää esityskonetta ”Seuraava dia, kiitos” opastuksella
– Jokainen puhuja varautuu, että esitys on myös tikulla
▪ Puhujaständin puhdistus luennoitsijoiden välillä (kokousassistentti tai itse enne omaa
esitystä.
▪ Osallistujilla vakituiset paikat = se paikka mihin ensin istut, on paikkasi koko ajan
▪ Kuulijakunnalla suojamaskit
▪ Etäosallistumisen mahdollistaminen luentoihin (chat-kysymykset)
▪ Etäluentojen mahdollistaminen
▪ Tehostettu ilmanvaihto
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NÄYTTELY:
▪ Käytössä kaksi Henrika –tilaa, joihin otetaan 10 näytteilleasettajaa,
teoreettinen maksimi henkilömäärä tiloissa yhteensä 100 hlö
▪ Koulutustila ja näyttelytila ovat yhtä isoa tilaa
▪ Kävijöillä suojamaskit käytössä näyttelytilassa
– Turvaväleistä huolehdittava, käytävät riittävän väljät
– Kokousassistentti ohjaa tarvittaessa näyttelyssä kävijöiden määrää
– Ennen ensimmäistä näyttelyyn tutustumistaukoa ohjeistetaan
huomioimaan, että kaikilla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn,
keskustelua voi jatkaa seuraavalla tutustumistauolla
▪ Näyttelytilassa tuotteita ei hypistellä / kädet tulee desinfioida ennen kuin
niihin kosketaan ja noudatetaan näytteilleasettajien ohjeita
▪ Esiteltävinä olevia hengityssuojaimia ei pueta päälle
▪ Käsidesi sisääntuloon
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TAUOT JA KOKOUSTARJOILUT:
▪ Virkistystauot
– WC:ssä käynti
▪ Kokousaulatilassa tarjoilut (maskin vaihto)
▪ Erikseen hedelmäpöytä, juomapöytä, kahvileipäpöytä
– Virvokkeet / vesi
– Kahvi / tee
– Kahvileivät / hedelmät / jne.
▪ WC:ssä käynnit
▪ Lounasruokailut (maskin vaihto)
▪ Maskien hävitystä varten aika iso roskistarve
▪ Käsidesi tarjoilupisteisiin
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KUTSUVIERASTILAISUUS:
▪ Käytössä yksi Henrika-sali → mahdollistaa enintään 50 hlön oleskelu tilassa
samanaikaisesti
– Kapasiteettia varattava tarjoiluhenkilökunnalle ja Finnsafe ry:n edustajille
– Osallistujia enintään 40
▪ Turvavälit pyrittävä pitämään keskustellessa
▪ Useampi tarjoilupiste, jotta turvavälit voidaan säilyttää
▪ Saapumisen ajan suojamaskit (roskikset maskeja varten)
▪ Ei kättelyä, vaan suullinen tervetulotoivotus
▪ Käsidesi sisääntuloon
▪ Kädet desinfioidaan joka kerta, kun tilaan tullaan
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GET TOGETHER:
▪ Käytössä kolme-neljä Henrika-salia → mahdollistaa enintään 150-200 hlön
oleskelu tilassa samanaikaisesti
– Kapasiteettia varattava tarjoiluhenkilökunnalle ja Finnsafe ry:n edustajille
– Osallistujia enintään 100
▪ Useampi tarjoilupiste, jotta turvavälit voidaan säilyttää
▪ Turvavälit pyrittävä pitämään keskustellessa
▪ Esiintyjät korokkeella turvaetäisyyden päässä
▪ Käsidesi sisääntuloon
▪ Kädet desinfioidaan joka kerta, kun tilaan tullaan
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ILTAJUHLA:
▪ Käytössä kaksi Henrika –tilaa, teoreettinen maksimi henkilömäärä tiloissa
yhteensä 100 hlö
– Kapasiteettia varattava tarjoiluhenkilökunnalle ja Finnsafe ry:n edustajille
– Osallistujia enintään 90
▪ Pöytien koossa, mallissa ja sijoittelussa huomioitava turvavälivaatimukset
▪ Saapumisen ajan suojamaskit
▪ Ei kättelyä, vaan suullinen tervetulotoivotus
▪ Pöytänumeron mukaan arvotut paikat
▪ Pöytiin tarjoilu
▪ WC:issä käynti turvavälejä noudattaen
▪ Tupakointi Rosendahlin ohjeiden mukaisesti
▪ Käsidesi sisääntuloon
▪ Kädet desinfioidaan joka kerta, kun tilaan tullaan
▪ Roskikset maskien hävittämiseen
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VAALIKOKOUS:
▪ Käytössä kaksi Henrika –tilaa, jolloin teoreettinen maksimi henkilömäärä
tiloissa yhteensä 100 hlö
▪ Vaalikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja esittelijä
– Pöytä tarpeeksi iso, jotta turvavälit saadaan riittäväksi
▪ Kalusteina pelkät tuolit
▪ Osallistujaennuste noin 20 hlö
▪ Osallistujilla suojamaskit
▪ Maskien hävitystä varten roskikset
▪ Käsidesi sisääntuloon
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