Koronapandemiaan liittyvä Lapuan hiippakunnan toimintaohjeiden päivitys
27.8.2020
Koronapandemia on viime viikkona osoittanut kiihtymisen merkkejä. Tartuntoja on
ilmaantunut kesä- ja heinäkuuta enemmän. Tartuntojen ehkäiseminen eri toimin on tästä
syystä hyvin tärkeää syksyn toimintakauden alkaessa seurakunnissamme.
Aluehallintovirastojen 26.8.2020 päätöksen mukaisesti syyskuussa saa järjestää myös yli
50 hengen tilaisuuksia, kun niiden turvallisuus varmistetaan. Elokuuhun verrattuna
aiempi suositus turvaohjeiden noudattamisesta 51–500 henkilön tilaisuuksissa on
muuttunut määräykseksi.
Etätyö- ja kasvomaskisuositusten suhteen eri puolilla Suomea ollaan erilaisissa tilanteissa
epidemiatilanteen mukaan. Lapuan hiippakunnan alueella viimeisimpien kahden viikon
aikana tartuntamäärät ovat kasvaneet, ja tällä perusteella kasvomaskin käyttöä
suositellaan julkisissa liikennevälineissä sekä sellaisissa tilanteissa, joissa 1–2 metrin
turvavälin pitäminen ei ole mahdollista. Samoin etätöihin kannustetaan työtehtävien niin
salliessa.
Terveysviranomaiset määrittelevät, miten suosituksia sovelletaan alueellisesti. Kirkon
toiminnan järjestämisessä seurataan THL:n valtakunnallisten ohjeiden lisäksi Länsi- ja
Sisä-Suomen AVI:n ja hiippakunnan alueen sairaanhoitopiirien ohjeita. Tuomiokapituli
antaa tarkempia alueellisia soveltamisohjeita tarpeen mukaan.
Aiemmin annetut suositukset mm. jumalanpalvelusten, toimitusten,
seurakuntatilaisuuksien ja leirien suhteen ovat edelleen voimassa.
Syyskuun toimintaohjeita tiivistetysti
Perusasiat
•
•

•
•

Infektio-oireisena ei osallistuta seurakunnan tilaisuuksiin tai tulla sen tiloihin. Tämä
koskee niin henkilöstöä kuin seurakuntalaisiakin. Jos esiintyy hengitystieoireita tai
on syytä epäillä tartuntaa, on syytä hakeutua viipymättä testiin.
Kokoontumisissa noudatetaan turvaetäisyyksiä sekä huolellista käsihygieniaa.
Seurakuntien tiloissa pyritään tarjoamaan hyvät mahdollisuudet käsien pesemiseen ja
käsidesin käyttöön. Turvaetäisyyksistä ja käsihygieniasta muistutetaan esim. riittävin
opastein.
Myös seurakunnissa järjestettävissä ruokailuissa ja kahvitilaisuuksissa on
noudatettava huolellisesti ja tinkimättä hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita.
Suojamaskia käytetään, jos turvavälejä ei voida pitää.
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Kokoontumisrajoitukset
Yli 50 ihmisen kokoontumisissa edellytetään hygienia- ja turvaväliohjeiden
noudattamista. Osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1–2 metrin
turvavälien pitämiseen. Jonotustilanteissa ihmisiä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien
pitämisessä. Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta
sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Seurakuntia kehotetaan noudattamaan
aluehallintovirastojen määräyksiä sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevien
velvoitteiden että niitä koskevien suositusten osalta.
Etätyösuositus
Etätyötä suositellaan niillä alueilla, joilla viranomaisten toteamana koronatilanne on
kasvussa. Kirkkohallitus on antanut väliaikaisen määräyksen tietoturvapolitiikasta eli
mahdollistaa etätyön myös Kirjurin käytössä 22.10.2020 saakka.
Maskisuositus
Suojamaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä ja niissä julkisissa tilanteissa, joissa
turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Suositus koskee yli 15-vuotiaita tilanteissa,
joissa lähikontakti kestää yli 15 minuuttia. Paikalliset terveysviranomaiset voivat todeta,
että alueellisesti maskisuositus ei ole voimassa, jos tartuntatapauksia ei alueella ole.
Matkustaminen
Kotimaan matkailussa tulee noudattaa terveys- ja turvallisuusohjeita. Kaikkea
matkustamista tulee välttää sairaana. Matkan aikana pitää välttää tarpeettomia fyysisiä
kontakteja. THL ylläpitää listoja matkustuksen suhteen turvallisista ja ei-suositeltavista
maista. Terveysviranomaiset voivat määrätä testeihin tai karanteeniin tarvittaessa.
Kirkollisten toimielinten kokoontumiset
Kirkollisten toimielinten kokoontumisissa noudatetaan normaaliolojen lainsäädäntöä.
Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2020:
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/18_2020+Kirkkohallituksen+poikkeusoloj
a+koskevien+v%C3%A4liaikaisten+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ysten+voimassaolo.pdf
Valtiovallan suositusten sekä aluehallintoviraston antamien määräysten noudattamisesta
seurakunnan tilaisuuksissa sekä niitä koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä
vastaa kirkkoherra, seurakuntayhtymän yhteisten toimintojen osalta ko. yhtymän ylin
johto.
Yllä olevat ohjeet ovat suosituksia. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Jukka Helin,
jukka.helin(a)evl.fi, 040 646 1906 antaa tarvittaessa lisätietoja.
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Tuoreimmat koronaohjeet verkossa
Yleiset ohjeet
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytostakansalaisille
https://www.avi.fi/web/avi/aiheet
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
Kirkon omat ohjeet
https://evl.fi/uutishuone/pinnalla-nyt/koronavirus
https://sakasti.fi/kriisit-ja-varautuminen/nain-varaudut/koronavirus/
https://www.lapuanhiippakunta.fi/ohjeita-koronavirustilanteessa/
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