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AVI:n edellyttämä suunnitelma koronasuositusten noudattamisesta 13.8.2021 alkaen.

Satakunta on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja alueellinen tartuntatautien 
torjuntaryhmä on suosittanut otettavaksi käyttöön lisätoimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi.
AVI on 13.8.2021 tehnyt päätöksen ottaa käyttöön tartuntalain 58 d § mukaisen rajoituksen 
lähikontaktien välttämisestä myös Huittisissa. Tämä tarkoittaa ulko- ja sisätiloissa oleskelua alle 
kahden metrin etäisyydellä yli 15 min ajan. 

Etäisyyksien noudattaminen:
Seurakunnan tiloissa on noudatettava yli kahden metrin henkilöetäisyyksiä. Tiloihin saavuttaessa 
noudatetaan tätä suositusta. Kirkkosalissa ja muissa yhteisissä tiloissa istumaetäisyydet merkitään 
tai tuolit jaotellaan suosituksen mukaisella tavalla, joka osoittaa kullekin oman istumapaikan. 

Hygienia:
Tilaisuuteen saapuessaan jokainen ohjataan pesemään kätensä aulan wc- tiloissa. Tämän jälkeen 
on vuorossa käsidesiautomaatti, jossa jokainen desinfioi kätensä.
Siivouksessa otetaan erityisesti huomioon kaikki ne pinnat, joiden kanssa kokousvieraat 
mahdollisesti ovat tekemisissä. Viikkosiivoojat, kukin vuorollaan, suorittavat tarvittavat 
desinfioinnit ovissa, wc tiloissa, pöytäpinnoilla ja tuolien käsinojissa.

Kasvomaskien eli hengityssuojien käyttö:
Yhteisissä kokoontumisissa suositellaan kaikille kasvomaskien käyttöä. Näitä kasvomaskeja on 
tarjolla käsidesiautomaatin vieressä. Käytetyt maskit laitetaan roskakoriin tiloista poistuttaessa ja 
niiden jatkokäsittelyssä noudatetaan erityistä hygieniaa.

Jäljitettävyys:
Jokaisesta tilaisuudesta kerätään erillinen osanottajista lista, johon jokainen kokousvieras 
kirjoittaa itse puhelinnumeronsa. Mahdollisissa jäljitystilanteissa saadaan kaikkiin henkilöihin 
yhteys. Listoja säilytetään noin 14 vrk ja sen jälkeen silputaan paperiroskiin.

Tarjoilut ja kahvitus:
Ruokaravintolat ja kahvilat toimivat normaalisti niin, että niiden asiakaspaikkojen kapasiteetistä on 
käytössä 75 %. Tämän tulkinnan mukaan ei seurakunnan yhteisille kahvituksille ja tarjoiluille ole 
estettä, jos edellä olevia muita suosituksia noudatetaan

Ehtoollisen jako:
Ehtoollisen jakajat antavat jokaiselle osallistujalle erikseen pihdeillä ehtoollisleivän käteen. 
Ehtoollisviinipikari tarjotaan niin, että jokainen ottaa sen itse. Käytetyt pikarit laitetaan 
ehtoollisvieraan toimesta roska-astiaan.
Ehtoolliselle tullaan jonossa etäisyyssuosituksen mukaisesti. Poistuminen tapahtuu samoin.



Altistumiset ja oireet:
Mikäli henkilöllä on sairastumisoireita tai on joutunut altistukseen, hän ei tule yhteiseen 
tilaisuuteen, vaan seuraa niitä netin välityksellä. Tiedottamisvastuu on kullakin henkilöllä itsellään.

Tiedottaminen ja ohjeiden päivitys:
Ohjeet ovat nähtävissä seurakunnan ilmoitustaululla ja ulko-ovessa sekä seurakunnan nettisivuilla.
Viranomaistiedotteita ja suosituksia seurataan aktiivisesti ja mahdolliset muutokset päivitetään 
ajantasaisiksi seurakunnan käytänteihin ja tiedotteisiin.
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