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Lasten leiripäivä 20.6.2021 Varvin kesäkodilla 

Turvallisuus ja hygieniasuunnitelma  

 

Kokkolan Baptistiseurakunnan lasten leiripäivässä 20.6.2021 Varvin kesäkodilla 

huomioidaan seuraavat Soiten, THL:n ja OKM:n antamat suositukset. Ohjeilla pyritään 

vähentämään tartuntariskiä. Varotoimenpiteitä noudatetaan niin hyvin kuin on mahdollista 

leiripäivän aikana. 

Leirille osallistutaan vain terveenä.  

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

kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Lapsen tai ohjaajan 

osallistuminen tulee perua, jos hänellä on hengitystieinfektioon liittyviä oireita. 

Osallistumisen peruuntumisesta ilmoitetaan puhelimitse Eveliina Kivelälle. 

Mikäli leiripäivän aikana lapsella huomataan flunssan oireita, lapsen huoltajaan otetaan 

yhteyttä ja lapsi ohjataan erilleen ryhmästään odottamaan kyytiä kotiin.  

Tarpeettomat fyysiset kontaktit 

Saapuminen ja kotiin lähteminen 

Lapset ilmoittautuvat ohjaajalle Varville tullessa. Huoltaja huolehtii, että parkkipaikalla 

jonotetaan turvavälein ilmoittautumispisteelle. Ilmoittautumisen jälkeen lapset ohjataan 

menemään käsienpesun kautta odottamaan ohjelman alkamista sovittuun 

kokoontumispaikkaan. Kotiin lähdetään käsienpesun kautta. Toivomme, että saapumis-  ja 

lähtötilanteissa paikalla olisi vain yksi lapsen huoltaja. 

Kokoontumisrajoitukset 

Leiripäivän kokonaishenkilömäärä on alle 50 hlöä. Ohjaajia on yhteensä 15, lapsia on 29 

(17.6.2021). Leiripäivään on pyydetty etukäteisilmoittautuminen 13.6. mennessä. 

Osallistujamäärää on rajoitettu voimassa olevien suositusten mukaisesti. Leiripäivään ei 

kutsuta vierailijoita vaan ohjelmasta tehdään etälähetys. 

Ohjelma 

Toimita tapahtuu ulkotiloissa, missä tartuntariskin on pienempi. Lapset jaetaan omiin 

ryhmiin. Ohjaajat muistuttavat tarvittaessa lapsia turvaetäisyyksistä. Sisätiloissa 

noudatetaan max.20 hlön kokoontumisrajoitusta niin, että sisätiloissa on yksi ryhmä 

kerrallaan. Ovella ohjataan lapset desinfioimaan kätensä. 

Hyvä käsi – ja yskimishygienia 

Alle 15-vuotiaiden ei tarvitse käyttää maskeja. Ohjaajat käyttävät sisätiloissa maskeja. 

Ulkotiloissa voidaan käyttää maskia tarvittaessa lähikontaktissa. Ohjaajat huolehtivat itse, 

että heillä on omat maskit mukana. 
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Kaikki pesevät kätensä aina vessassa käymisen jälkeen, ennen ja jälkeen ruokailua, sekä 

aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet 

kuivataan huolellisesti käsipaperiin käsienpesun jälkeen. 

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on helposti 

tarjolla.  

Käsien oikeaoppisesta pesemisestä ohjeistetaan ohjelman alussa ja ohjeita laitetaan 

käsienpesupaikoille. Yskiessä ja aivastaessa yskitään kainaloon päin tai käytetään 

nenäliinaa. 

THL:n käsienpesuohje: https://youtu.be/isLPN0UdeDM 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen  

Soiten ohjeet: www.korona.soite.fi/suositukset/ 

 

Lisätietoa järjestelyistä ja mahdolliset peruutukset: 

Eveliina Kivelä 

0407635075  

eveliina.kivela@hotmail.fi. 

 

Leiripäivän osoite: 

Varvin kesäkoti 

Vanha Varvi 9 
67300 Kokkola 
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