OHJEITA KAUKAMETSÄN ASIAKKAILLE
Kaukametsän yleisötilojen korona-ajan yleinen ohje 1.7.2020 alkaen (päivitetty 31.8.2020)
Kaukametsän ohjeistus perustuu viranomaisohjeistukseen ja pyrimme noudattamaan ohjeita huolellisesti,
jotta asiakkaat voivat tulla tiloihimme turvallisin mielin. Ohjeiden mukaan tapahtumajärjestäjän on
tiedotettava asiakkaalle ennakolta ja tapahtumassa paikan päällä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen
liittyviä turvallisuusohjeita. Näitä asiakkaille suunnattuja turvallisuusohjeita ovat muun muassa:
Tule paikalle tapahtumaan vain terveenä
Tule paikalle siis vain terveenä. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on
muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume,
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
Muista turvaväli 1-2 metriä
Tapahtumissa on muistettava turvavälit. Suositeltu turvaväli henkilöiden välillä on 1–2 metriä.
Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja
ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.
Kaukametsän tiloissa asiakkaiden kulkua turvavälit huomioiden ohjataan lattiateippauksin,
kulkuohjainnauhoin, henkilökunnan opastuksella, kylteillä. Salien istumapaikkojen lukumäärää on
vähennetty, jotta turvavälit säilyvät.
Kasvomaskien käyttö
Kainuussa kasvomaskisuositus annettiin perjantaina 28.8. Toivomme, että yleisö käyttää konserttiin ja
tilaisuuksiin tullessaan kasvomaskia. Jokaisen tulee hankkia ja kustantaa maski itse. Vastuu maskin käytöstä
on jokaisella henkilökohtaisesti.
Pese kädet ja puhdista niitä käsihuuhteella
Pese kädet huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla tai käsidesillä kun saavut tapahtumaan. Desinfioi
käsiäsi aina ennen ruokailua, WC-käynnin jälkeen sekä aina aivastamisen tai yskimisen tai niistämisen
jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos
käsienpesu ei ole mahdollista, käytä käsihuuhdetta. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri
pessyt käsiäsi.
Muista yskiä oikein
Kun yskit tai aivastat, laita suun eteen kertakäyttönenäliina ja laita se heti käytön jälkeen roskikseen. Jos
nenäliinaa ei ole saatavilla, suojaa suu kyynärtaipeella. Muista pestä sen jälkeen kädet.
Riskiryhmiin kuuluvien itse arvioitava paikanpäälle tulo
Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja. Yleisötilaisuuksiin, yleisiin
kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista ei suositella. Jos osallistut,
huomioi erityisen tarkasti nämä turvallisuusohjeet. Huomioi myös oman lääkärisi tai muiden
terveydenhuollon ammattilaisten ohjeet. Riskiryhmään kuuluvien on itse arvioitava paikan päällä
tarjottavien palveluiden käytön järkevyys oman terveyden kannalta.
Muuta
Vaatesäilytys on poistettu käytöstä toistaiseksi. Yleisö voi omatoimisesti jättää takkinsa naulakkoon.

Väliajalla ei toistaiseksi ole väliaikatarjoilua.
Suosittelemme lipunostoa tilaisuuksiin jo ennakkoon lippu.fi sivustolta tai Kajaani Infosta. Paikan päällä
ostettaessa käytetään maksupäätettä ja lähimaksua.
Tilaisuuksissa salin ovet avataan aiemmin ja näin pyritään välttämän ruuhkaat. Suosittelemme asiakkaita
tulemaan hyvissä ajoin paikalle. Paikkaliputtomassa katsomossa henkilökunta ohjaa asiakkaita paikoilleen.
Tiloissamme on siivousta tehostettu. Siivouksesta vastaa Kajaanin Mamselli –liikelaitos.
OKM:n ja THL:n ohjeiden mukaan mahdollisen tartuntajäljityksen helpottamiseksi tuli järjestäjillä olla
mahdollisuuksien mukaan tiedot tilaisuuteen osallistuneista henkilöistä. Kaukametsän salin osalta tiedot
kerää lippu.fi ja Kajaani Info. Kouta-salin tilaisuuksiin tiedot kerätään lipunmyynnin yhteydessä ovella.
Tietoja säilytetään 1 kk.
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