
ALLA OHJEET KORONAVIRUSTARTUNTOJEN EHKÄISEMISEKSI NÄYTTELYPAIKALLA  

KANATAKAAMME KUKIN VASTUU OMALTA OSALTAMME  - NOUDATETAAN OHJEITA JA TAPAHTUMA PYSYY 

KAIKILLE MAHDOLLISIMMAN TURVALLISENA!  

 

ÄLÄ TULE KIPEÄNÄ PAIKALLE 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 

hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai 

julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla jos on mitään sairastumiseen 

viittaavia oireita. 

RISKIRYHMÄLÄISIÄ SUOSITELLAAN PYSYMÄÄN KOTONAAN    

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, 

yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään 

suositella. 

PIDÄ RIITTÄVÄ TURVAVÄLI 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä 

kontakteja,esim. Halauksia ja kättelyjä, tulee välttää. Turvaväleistä 1-2m tulee jokaisen huolehtia. Kehiin 

otetaan vain tietty määrä koiria kerrallaan, että turvavälit pystytään säilyttämään. Kehään jonotettaessa ja 

yleisössä tulee turvavälit huomioida myös.  

NOUDATA HYVÄÄ YSKIMIS JA KÄSIHYGIENIAA  

Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla eri 

puolella näyttelyaluetta.  

Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai 

kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu 

ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.  

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti 

käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän 

jälkeen.  

SUOSITTELEMME MASKIEN KÄYTTÖÄ – TUO NE MUKANASI  

Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet. Varsinkin kehien laidalla turvavälit 

saattavat vaarantua joten näissä tilanteissa suosittelemme maskien käyttöä. Maskeja ei kuitenkaan alueella 

jaeta joten nämä tulee jokaisen tuoda mukanaan.  

RUOKAILU 

Näyttelyalueella oleva ravintola on sitä pyörittävän yrittäjän vastuulla, joten SHS ei ota kantaa sen tekemiin 

eritysjärjestelyihin. Suosittelemme kuitenkin, että mahdollisimman moni söisi ruokansa sään salliessa 

ulkona, ja että ruokailussa pyrittäisiin välttämään suuria ruuhkahuippuja. Tuomarien ruokatauolla ei 

kannata kaikkien lähteä syömään vaan mahdollisuuksien mukaan jakaudutaan syömään itse kukin pitkin 

päivää omien kehien mukaan.  

Ohjeiden lähde: THL - Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten 

kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä. 


