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Suunnitelma
Tämä suunnitelma on laadittu THL ja OKM 31.5.2021 antamaa ohjeistusta noudattaen
koronatartuntojen ehkäisemiseksi Kokkolan baptistiseurakunnan seurakunnan tilaisuuksissa.
Suunnitelma on tehty täyttämään epidemian perustason vaiheen ohjeistukset.
Seurakunnan tilaisuudet ja käytössä olevat tilat
Kokkolan baptistiseurakunnan tilaisuudet ovat yleisölle avoimia julkisia tilaisuuksia, joihin
osallistujamäärää rajoitetaan kulloinkin voimassa olevien AVI:n yleisötilaisuuksille asetettujen
rajoitusten mukaisesti.
Joissain tilaisuuksista voimme rajata osallistujamäärää vaatimalla ilmoittautumisen etukäteen
seurakunnan internet-sivujen kautta (www.kokkolanbaptistisrk.fi/ilmoittautuminen).
Ilmoittautuneiden yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) voidaan käyttää
koronatartunnalle mahdollisesti altistuneiden kartoittamiseen tilaisuuden jälkeen. Muussa
tapauksessa niitä ei säilytetä, vaan käsitellään ja tuhotaan GDPR ohjeistusten mukaisesti.
Seurakunnan tilat on jaettu kolmeen lohkoon: seurakuntasali, ruokasali ja seurakuntasalin
yläkerta. Näihin tiloihin on oma sisäänkäynti ja seurakuntasalissa sekä ruokasalissa on omat wctilat. Tilojen ilmanvaihtoa on tehostettu.
Seurakuntasalin ja yläkerran istumapaikoista 50 % on rajattu pois käytöstä. Ruokasalissa
yleisömäärä rajoitetaan kaikissa tilanteissa korkeintaan 15 henkilöön, jotta 2 m turvavälit on
todellisuudessa mahdollista pitää. Seurakuntasalin ja yläkerran penkeille on merkitty istumapaikat
reilun 2 m välein. Seurakuntasalin alakertaan on mahdollista ottaa sisään noin 40 henkilöä, jolloin
2 m turvavälit voidaan edelleen säilyttää perhekuntien välillä. Yläkertaan on mahdollista ottaa noin
25 henkilöä samoin edellytyksin. Jos noudatetaan sanamuotoa ”tilojen järjestäminen väljästi”
henkilömäärä on näistä luvuista noin 50 % suurempi.
Seurakunnan tilaisuuksissa yleisö on koko ajan omalla istumapaikallaan. Ainoastaan tilaisuuden
juontaja, puhuja sekä esiintyjät, jotka kaikki istuvat salin etuosassa, kulkevat omalla vuorollaan
salin etuosan lavalle. Tilaisuudet on pyritty suunnittelemaan siten, että ne kestävät noin 1 tunnin,
jonka jälkeen yleisö poistuu omista uloskäynneistään. Kahvituksia tai ruokailuja ei toistaiseksi
järjestetä seurakunnan sisätiloissa.

Kasvomaskin käyttö ja hygienia
Seurakunnan sisäänkäynnissä ja ilmoitustaululla, lehti-ilmoituksissa, nettisivuilla sekä muiden
tiedotuskanavien (mm. whatsapp, youtube) kautta on aktiivisesti tiedotettu, että seurakunnan
tilaisuuksissa on käytettävä kasvomaskia tai vastaavaa suojusta sekä huolehdittava riittävästä
käsihygieniasta. Lisäksi on korostettu sitä, että tilaisuuksiin voi osallistua ainoastaan terveenä ja
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oireettomana. Kasvomaskin käyttö ei koske THL:n ohjeen mukaisia erityisryhmiä.
Sisäänkäyntien yhteydessä on tarjolla kasvomaskeja sekä mahdollisuus käsien desinfiointiin.
Seurakuntasalin ja ruokasalin lohkoissa on mahdollisuus käyttää wc-tiloja. Yläkerrassa ei näitä
tiloja ole.

Toimintaohjeistus yleisölle
Tilaisuuksissa on yleisön ohjauksesta vastaa nimetty henkilö, jonka tehtävänä on ohjata yleisö
oikeisiin tiloihin paikkavarauslistan mukaan sekä ohjeistaa ja valvoa tämän suunnitelman
toteutumista tilaisuuksien aikana. Hänellä on oikeus poistaa tilaisuudesta sellainen henkilö, joka ei
suostu käyttämään kasvomaskia (ilman terveydellisiä perusteita) tai, jolla on oireita, jotka
viittaavat koronavirustartuntaan.
Nettisivuilla ilmoittautumisen yhteydessä on nähtävillä tilaisuuksien turvallisuusohjeistus, joka
pitää sisällään tiedot seurakunnan jakamisesta eri tiloihin, ohjeistus kasvomaskin käytöstä,
käsihygieniasta ja turvavälien noudattamisesta perhekuntien välillä. Yleisöä pyydetään myös
ottamaan päällysvaatteensa mukaan istumapaikoille, jotta poistuessa ei synny ruuhkia.
Ilmoittautuneita myös muistutetaan siitä, että tilaisuuksiin ei tule osallistua oireisena ja
ilmoittautumisen peruminen on tehty mahdollisimman helpoksi (vastaamalla
vahvistussähköpostiin).

Siivous
Ovenkahvat ja kosketuspinnat pyyhitään riittävän usein huomioiden tilojen käyttöasteen mukaan.
Siivousryhmät vastaavat seurakuntarakennuksen siivoamisesta kerran viikossa.

