TERVEYS- JA TURVALLISUUSOHJEET MESSUILLA

Messuilla noudatamme terveyden ja hyvinvointilaitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020
antamaa ohjeistusta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksissa.
Seinäjoki Areenan korkeat hallit on suunniteltu suuria urheilu- ja yleisötilaisuuksia varten, joten
ilmanvaihdon ja hygienian tasot ovat jo valmiiksi korkeat. Messuilla myös lähtökohtaisesti toimitaan
rauhallisesti ja ihmisten väliset etäisyydet ovat suurempia kuin monissa muissa yleisötapahtumissa.
Epidemia-aikana lisäämme messujen turvallisuutta entisestään;
- sijoitamme käsidesejä messualueelle
- messuilta löytyy myyntipiste, jossa on myynnissä kasvomaskeja
- lisäämme käsienpesu-, yskimis-, ja aivastamisohjeita alueelle
- muistutamme kävijöitä turvaväleistä sekä käsihygieniasta mm. kuulutuksin
- suosimme ennakkolipun ostamista välttääksemme jonojen muodostumista
- henkilökunnallamme on käytössä kasvomaskit
- tapahtuman siivouksesta ja puhtaanapidosta vastaava SOL Palvelut Oy tehostaa messualueen ja
yleisten tilojen siivousta
- ravintola ja kahvila noudattavat viranomaisten ravintola- ja kahvilatoiminnan suosituksia
- messuilta löytyy ensiapupiste, jossa henkilökunta neuvoo miten toimia, jos epäilee saaneensa
tapahtumassa koronatartunnan.
Olemme koonneet terveys- ja turvallisuusohjeet kävijöille ja näytteilleasettajille.
Näitä ohjeita yhdessä noudattamalla teemme messuille osallistumisesta mahdollisimman turvallista ja
minimoimme sairastumisriskin.

Ohjeet kävijälle:
TULE VAIN TERVEENÄ
Messuille ei saa osallistua, mikäli sinulla on koronaviruksen oireita. Näitä oireita ovat kuume, yskä,
kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, nuha, väsymys, pahoinvointi ja ripuli.
PIDÄ TURVAVÄLIT
Pidä etäisyyttä muihin kävijöihin vähintään 1-2 metriä. Muista turvaväli myös jonottaessa.
KÄSIEN DESINFIOINTI JA PESEMINEN
Messujen sisäänkäynneille, ravintolaan, käytäville ja messuosastoille on sijoitettu käsidesiä. On tärkeää
huolehtia hyvästä käsihygieniasta, joten pese/desinfioi kädet usein. Oman käsidesin kantaminen mukana
on suositeltavaa.
YSKIESSÄ TAI AIVASTAESSA KÄYTÄ NENÄLIINAA TAI KYYNÄRTAIVETTA
Suojaa suu ja nenä kertakäyttöisellä nenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Heitä käytetty nenäliina välittömästi
roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, suojaa suu kyynärtaipeella. Pese/desinfioi kädet välittömästi tämän
jälkeen.
KASVOMASKIN KÄYTTÖ
Kasvomaskien käytössä noudatamme hallituksen ja viranomaisten suosituksia. Toivomme kuitenkin
jokaisen messuille osallistuvan ottavan käyttöönsä kasvomaskin. Kasvomaskeja on myynnissä messuilla,
mutta suosittelemme kuitenkin tuomaan oman kasvosuojan.

SUOSI MAKSUKORTTIA
Käytä messuilla maksukorttia ja lähimaksamista, mikäli se on mahdollista.
OSTA ENNAKKOLIPPU
Ennakkolipun ostaneille on oma sisäänkäyntinsä. Ennakkolipun ostaminen vähentää jonojen
muodostumista.

Ohjeet näytteilleasettajalle:
HUOLEHDI OMAN OSASTOSI TURVAVÄLEISTÄ
Näytteilleasettajan on huolehdittava oman osastonsa turvavälien säilymisestä. Osasto on suunniteltava
siten, että turvavälit tulee ottaa huomioon jo osaston suunnittelussa.
Tilanteet, joissa saattaa muodostua jonoja tai ruuhkautumista, tulee näytteilleasettajan muistuttaa ja
auttaa kävijöitä turvavälien pitämisessä sekä tarvittaessa rajoittaa osastolla olevien ihmisten määrää.
KÄSIDESI OSASTOLLA
Näytteilleasettajan tulee hankkia osastolleen tarjolle käsidesiä ja tarjota kävijälle ja omalle
osastohenkilökunnalleen mahdollisuuden käsien desinfiointiin.
HYGIENIA OSASTOLLA
Näytteilleasettajan on pyyhittävä osastonsa kosketuspinnat riittävän usein. Pintojen puhdistamista
suositellaan 2-4 tunnin välein.
Tarjolla ei voi olla makeisia tai pieniä lahjoja, joita kävijät voivat ottaa itse.
Näytteilleasettajan on myös pyrittävä välttämään osastollaan sellaista aktiviteettia, joka kasvattaa
tartuntariskiä, kuten kävijät koskettelevat samaa kynää täyttäessään arvontakuponkeja.
Vältä kättelemistä.
KASVOMASKIN KÄYTTÖ
Kasvomaskien käytössä noudatamme hallituksen ja viranomaisten suosituksia. Toivomme kuitenkin
jokaisen messuille osallistuvan ottavan käyttöönsä kasvomaskin.

