
Vinkkejä pöpöfiksuun tapahtumaan 

Me haluamme auttaa asiakkaitamme järjestämään unohtumattomia 
kohtaamisia, mutta mahdolliset flunssavirustartunnat minimoiden. 
Tämä opas tarjoaa kevyesti vinkkejä pöpöfiksujen tapahtumien 
järjestämiseen.  Ohjeiston keskeiset periaatteet pätevät hyvin 
tavallisen flunssan ja kausi-influenssan välttämiseen, tänä keväänä ja 
tulevaisuudessa.

  1.  Aivastaessa tai yskiessä suun ja nenän peittäminen on pop. 

  2.  WC-tiloissa kannustetaan opastein käsien oikeaoppiseen pesuun.

  3.  Tapahtumatilan pinnat pidetään puhtaina ennen, aikana ja jälkeen.

Lisäksi olemme luoneet tarkempia periaatteita jylläävien epidemioiden 
varalta. Näihin periaatteisiin pääset tutustumaan seuraavaksi. 
Oma TAPAUS-kontaktisi kertoo sinulle mielellään lisää käytännön 
toteutuksista. 

Ennen tapahtumaa:

Sovimme asiakkaamme kanssa ennakkoon osallistujille lähetettävästä 
ohjeistuksesta sekä toimenpiteistä, jotka toteutamme tapahtumapaikalla.

Olemme ohjeistaneet oman henkilökuntamme sekä kaikkien toimittajiemme 
työntekijät vastaavaan toimintaan ja varmistaneet, että kukaan ei tule 
tapahtumapaikalle, joka ei läpäise ”Omatestiä” (ks. seuraava sivu). 
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Omatesti

Oletko hiljattaen
matkustanut Kiinassa, 

Etelä-Koreassa, 
Iranissa tai 

Pohjois-Italiassa?

Poistuin
kohteesta 

viimeistään 14.3.

Onko sinulla ollut
kuumetta, yskää tai
hengenahdistusta

kuluneen 2 viikon aikana?

Onko sinulla nyt
kuumetta, 

yskää tai 
hengenahdistusta?

Pohdi voitko
osallistua

tapahtumaan 
virtuaalisesti

Mikäli tunnet olosi sairaaksi,
hakeudu lääkärin hoitoon

ja noudata karanteeniohjeita

Kuumeeksi lasketaan 
kehon lämpötila

>380C/100.40F

Toivotamme sinut 
tervetulleeksi
tapahtumaan

Kyllä En

En

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei
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Tapahtumapaikalla:

Toteutamme Tapauksen ”zero-touch”-mallia, jonka tehtävänä on varmistaa, 
ettei tapahtuman osallistujan tarvitse tapahtumassa kosketella pintoja, 
joiden kautta virus voisi levitä. 

Tapauksen “zero-touch”-malli sisältää:

  1.  Tapahtumatilan ovilla on henkilökuntaamme, joka huolehtii 
 ovien avaamisesta sekä desifiointiaineen annostelusta.

  2.  Desinfioimme puhujien ja Q&A-mikrofonit käyttäjien välissä.

  3.  Buffet-pöydissä hoidamme annostelun henkilökunnan toimesta niin, 
 että vieraiden ei tarvitse käsitellä ottimia.

  4.  Puhdistamme kaiteet, kahvat yms. pinnat ennen tapahtumaa ja 
 tapahtuman aikana.

  5.  Muistutamme opastein wc-tiloissa käsienpesun tärkeydestä ja 
 oikeasta tekniikasta.

Sitten lyhyesti kevään 2020 polttavasta puheenaiheesta, 
eli mikä koronavirus?

Kiinasta lähti alkuvuonna 2020 leviämään uusi koronavirus, joka leviää 
ihmisestä ihmiseen pisaratartuntana ja saastuneiden pintojen kautta.
Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele erityisiä toimia matkailijoille 
eikä rajoituksia matkustamiseen tai kansainväliseen kauppaan.
Riski tartunnalle on epidemia-alueiden ulkopuolella pieni.

Seuraamme jatkuvasti THL:n ja WHO:n suosituksia ja varmistamme sen 
lisäksi mm. yllä olevin tavoin, että jokainen tapahtumiimme osallistuva vieras 
ja työntekijä tietää heidän hyvinvointinsa olevan keskeisin prioriteettimme.
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