Koronavirusepidemian aiheuttamat toimenpidesuositukset
21.10.2020
Koronavirusepidemia on kesän jälkeen kiihtynyt, ja COVID-19-tauti vaikuttaa monin tavoin
elämäämme. Seuraavassa Vapaakirkon johtoryhmän suositukset vapaaseurakunnille ja
ViaDia-yhdistyksille.
"Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi
ja vahvistaa häntä. Ei Kristuskaan ajatellut itseään." (Room.15:2)
Suosittelemme turvautumaan uskossa Jumalaan ja rakastamaan lähimmäisiä kaikin tavoin!
1. Seurakuntien vanhimmistojen tulee tarkkaan ja säännöllisesti seurata paikallisen
aluehallintoviraston (AVI) ja terveysviranomaisten (THL) ohjeita ja suosituksia.
Tautitilanne vaihtelee alueittain paljon, ja siksi toiminta ja käytännöt tulee
sopeuttaa alueen tilanteeseen.
COVID-19-taudin tilanne jaetaan kolmeen kategoriaan: perusvaihe, kiihtymisvaihe
ja leviämisvaihe. Kuhunkin vaiheeseen liittyvät omat rajoitukset ja suositukset.
Kiihtymisvaiheessa rajoituksia on enemmän kuin perusvaiheessa ja
leviämisvaiheessa enemmän kuin kiihtymisvaiheessa.
2. Perus- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla voidaan järjestää alle 500 henkilön
kokouksia ja kokoontumisia, kun seuraavista turvallisuuteen liittyvistä
perustoimista huolehditaan:
● Tilaisuuksiin voidaan ottaa vain sellainen määrä ihmisiä, joka mahtuu
kokoontumistiloihin 1,5–2 metrin etäisyyksillä. Turvaetäisyydet tulee pitää
kaikissa olosuhteissa, joten on vältettävä ruuhkia ja jonoja. Tiloihin asettumisen
ja tiloissa liikkumisen (siirtymiset, WC-tiloihin käynti, sisäänkäynti jne.) pitää
tapahtua valvotusti ja turvallisesti.
● Suosittelemme kasvomaskien käyttöä kaikille osanottajille koko kokoontumisen
ajan.
● Hygieniasta tulee pitää erityisen hyvää huolta. Tilaisuuksiin osallistujia
kehotetaan pesemään kädet, ja käsidesit tuodaan helposti ja hyvin saataville.
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Muistutetaan perusohjeista, kuten yskimisestä hihaan. Kosketuspinnat on
puhdistettava päivittäin, mieluiten 2-4 tunnin välein.
Tarjoilutilanteet lisäävät riskejä, joten suosittelemme niistä luopumista. Jos
sellaisia kuitenkin järjestetään, hygieniasta, suojautumisesta (maskit ja
kertakäyttöhansikkaat) ja turvaväleistä tulee huolehtia erityisen huolellisesti
sekä keittiössä että tarjoilutilassa.
Suosittelemme, ettei tilaisuuksissa ole yhteislaulua. Esittävää musiikkia voi olla,
kunhan laulajat ovat riittävän etäisyyden päässä osanottajista.
Ehtoollista vietettäessä kannattaa soveltaa esimerkkikäytäntöä (liitteenä), joka
minimoi kontaktit.
Kolehti on hyvä kerätä joko sähköisesti tai keräysastioihin, jotka eivät kierrä
kädestä käteen.
Jos on sairauteen viittaavia oireita, tapahtumiin ei pidä osallistua.

3. Leviämisvaiheessa olevilla alueilla kokoontumisrajoitukset ovat tiukempia.
Esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirissä kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ovat
kiellettyjä ainakin lokakuun loppuun saakka. Tarkemmat tiedot THL:n sivuilta
(www.thl.fi). Seurakuntien tulee noudattaa annettuja suosituksia ja rajoituksia.
4. Seurakuntien tulee laatia toimintaohjeet ja tiedottaa niistä jäsenilleen ja toimintaan
osallistuville (verkkosivut, infopostit, sähköposti- ja WhatsApp-listat, kokoustilojen
ilmoitustaulut ym.).
5. Seurakuntien vanhimmistojen tulee tehdä valmiiksi suunnitelma, miten toimitaan
tilanteessa, jossa seurakunnan tai ViaDia-yhdistyksen toiminnan piirissä tapahtuu
altistuminen COVID-19-virukselle. Halumme auttaa mahdollisimman hyvin ja
tehokkaasti altistuneiden jäljittämisessä.
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Esimerkki ehtoollisen vietosta, joka minimoi kontaktit
Valmistelussa pitää ehdottomasti huolehtia tarkasti hygieniasta. Yksi henkilö tekee
valmistelutoimet, käsien huolellisen pesun jälkeen käyttää kertakäyttökäsineitä ja
kasvomaskia. Leipä paloitellaan valmiiksi ja viini kaadetaan yksittäisiin pikareihin. Leipä ja
viini asetetaan saman henkilön toimesta ehtoollispöytään.
Henkilö, joka ehtoollisen asettaa ja siunaa ehtoollisvälineet, pitää käsissään
kertakäyttöhansikkaita ja kasvomaskia. Pöytään varataan esimerkiksi pieniä
kertakäyttölautasia jokaista osanottajaa varten. Ehtoollisen jakaja laittaa yhden pienen
leipäpalan lautaselle, siirtää lautasen itsestään katsoen pöydän toiselle reunalle ja asettaa
sen viereen viinipikarin. Tämän jälkeen hän ottaa reilun askeleen taaksepäin.
Ehtoollisvieraat tulevat yksi kerrallaan pöydän luo, nauttivat leivän ja viinin, jonka jälkeen
laittavat lautasen lähelle varattuun roska-astiaan ja poistuvat paikalleen.
Tällä tavoin toteutettuna ehtoollisenvietto minimoi kaiken kontaktin ihmisten väliltä ja silti
olisimme osallisia samasta leivästä ja maljasta yhteisessä pöydässä.
Luonnollisesti osanottajille pitää selkeästi viestiä toimintatapa niin että jokainen tietää,
miten toimitaan. Jonotkin voi välttää kokonaan, jos osanottajat tulevat pöydän ääreen yksi
kerrallaan. Aikaa menee toki normaalia enemmän.
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