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Keskustoimisto 
Yleiskokouksen COVID-19 -terveys  turvallisuus-
suosi tus yleiskokoukseen osallistuvalle kokous-
edustajalle

Kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin korkein päättävä elin, 
joka päättää järjestön toiminnan suunnasta ja valitsee korkeimmat luottamushenkilöt. Yleiskokous 
tuo yhteen Suomen Punaisen Ristin jäsenet. 

Yleiskokouksessa turvallisuus on ensisijaista. Koronaepidemiaan liittyviä terveysturvallisuus suosi
tuksia noudattamalla vahvistamme yleiskokouksen turvallista onnistumista. Terveys turval lisuus
suositukset koskevat koko yleiskokoustapahtumaa sisältäen yleiskokoukseen liittyvät matkaajat 
sekä edeltävät mahdolliset ulkomaanmatkat. Yleiskokoukseen osallistuja sitoutuu noudattamaan 
terveysturvallisuussuosituksia. Lisäksi yleiskokoukseen osallistuja hyväksyy, että hänen henkilö
tietonsa COVID19 sairastumisen tai altistumisen yhteydessä luovutetaan viranomaisille tartunta
ketjujen jäljittämiseksi.

Vuonna 2020 yleiskokous järjestetään poikkeuksellisesti hajautetulla mallilla etäyhteyksin. 

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa 
tai puhuu. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää noudattaa 2 metrin turvavälejä 
aina kun mahdollista, noudattaa hyvää käsihygieniaa, eli pestä käsiä ja käyttää käsidesiä, yskiä 
hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Lisäksi kasvomaski 
on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä estämällä pisaroiden leviämistä ympä
ristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä 
asianmukaisesti. 

THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien 
alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana. Suosituksella pyritään 
ensisijassa ehkäisemään niitä riskejä, jotka syntyvät, kun toisilleen ennestään tuntemattomat 
ihmiset kokoontuvat pidemmiksi ajoiksi sisätiloihin, jossa etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista. 
Tällaiset tilaisuudet lisäävät epidemian leviämisen riskiä ja voivat johtaa pahimmillaan lyhyessä 
ajassa laajoihin tartuntaketjuihin, joiden katkaiseminen on vaikeaa. 

Ennen yleiskokousta

• Yleiskokoukseen saa tulla vain terveenä.

• Yleiskokoukseen ei saa tulla, mikäli on palannut edellisen kahden viikon aikana riskikohteeksi 
luokitellusta maasta tai on omaehtoisessa karanteenissa esimerkiksi ulkomaanmatkan tai  
koronaaltistuksen takia.

• Kasvomaskin käyttöä suositellaan yleiskokoukseen matkustamisen aikana niille henkilöille, jotka 
saapuvat yleiskokoukseen käyttäen julkisia liikennevälineitä. Kasvomaskisuositus koskee myös 
yhteiskuljetuksilla tulijoita. Kasvomaskien käyttämisessä tulee huomioida niiden oikea käyttötek
niikka sekä käytettävän kasvomaskin käyttösuositusaika.  
 
Video: Näin käytät kasvomaskia oikein: http://bit.ly/maskiohje
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Yleiskokouksen aikana

• Pese ja desinfioi kädet heti yleiskokoukseen saavuttuasi. 

• Hyvää käsihygieniaa tulee noudattaa koko yleiskokoustapahtuman ajan. Hyvä käsi
hygienia tarkoittaa usein tapahtuvaa käsien pesua sekä runsasta käsidesin käyttöä. Käsienpesu ja 
käsidesipisteet tulevat olemaan yleiskokouksen aikana selkeästi merkittynä. 

• Ilmoittautuminen, istumajärjestykset ja ruokailut tapahtuvat piireittäin niissä yleiskokouspaikoissa, 
joissa osanottajia on useamman piirin alueelta. 

• Kasvomaskeja jaetaan joko heti sisääntuloovelta tai suojamaskien jakopiste löytyy sisääntuloti
lasta. Pue kasvomaski yllesi heti saavuttuasi yleiskokoukseen käsien pesun ja desinfioinnin jälkeen. 

• Yleiskokouksessa on lisäksi pisteitä, joista saat tarvittaessa lisää suojamaskeja.

• Kasvomaskeja suositellaan käytettävän yleiskokouksen ajan.

• Suojakäsineitä on tarjolla niille, jotka haluavat niitä käyttää, esimerkiksi jos ruokailu on järjestetty 
buffetruokailuna.

• Noudata 2 metrin turvavälejä ilmoittautumisen yhteydessä sekä koko yleiskokoustapahtuman ajan, 
esimerkiksi istumajärjestyksissä, ruokailuissa, taukojen aikana sekä muissa kokoontumistilaisuuk
sissa (esim. valiokuntatyöskentely). Noudata etukäteen tehtyjä ryhmäjakoja ja järjestelyjä tarkasti.

• Kättelyä ja halailua ei suositella. Tervehtimiseen suositellaan esimerkiksi turvaetäisyydeltä tehtävää 
”kyynärpää tai jalkapohjatäppäystä”

• Ruokailujen aikana turvallisuus pyritään varmistamaan esimerkiksi porrastetulla ruokailulla, turva
välejä noudattamalla, hyvällä käsihygienialla sekä ruoan valmiiksi annostelulla lounasbuffetruokai
lussa tai pöytiintarjoilulla. 

• Mikäli sairastut yleiskokouksen aikana, tulee sinun ottaa heti yhteyttä piirin erikseen ilmoittamaan 
tahoon ja siirtyä pois yleisistä tiloista. 

Yleiskokouksen jälkeen

• Kasvomaskin käyttöä matkustamisen aikana yleiskokouksesta lähtiessä suositellaan niille hen
kilöille, jotka lähtevät yleiskokouksesta käyttäen julkisia liikennevälineitä tai yhteiskuljetuksia. 
Kasvomaskien käyttämisessä tulee huomioida niiden oikea käyttötekniikka sekä käytettävän kas
vomaskin käyttösuositusaika. 

• Ilmoita viipymättä piirin erikseen ilmoittamalle yhteyshenkilölle, mikäli sairastut kahden viikon 
sisällä yleiskokouksen jälkeen tai edes epäilet mahdollista tartuntaa tai altistusta.

Muistilista kasvomaskin käytöstä

• Mikäli sinulla on terveydellisiä esteitä kasvomaskin käytölle, ilmoita asiasta piirin yleiskokouksesta 
vastaavalle työntekijälle. Voit vaihtoehtoisesti saada käyttöösi koko kasvot peittävän suojavisiirin.

• Piiri vastaa kasvomaskeista yleiskokoukseen liittyvien matkojen aikana.

• Varaa yleiskokousmatkoille niin monta kasvomaskia kuin edestakaisten matkojen aikoina tarvitset. 

• Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa ylimääräisiä kasvomaskeja vaihtoa varten.

• Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.
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• Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.

• Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.

• Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.

• Jos kosket maskia käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen 
jälkeen.

• Älä aseta käytettyä maskia uudelleen kasvoille. 

• Vaihda kasvomaski uuteen, kun se kostuu tai likaantuu, poistat maskin ruokailua tai juomista var
ten tai lasket sen leuan alle.

• Kalkusta saatavien kirurgisten suunenäsuojien käyttöaika on maksimissaan kaksi tuntia.

• Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan sitä 
poistaessa.

• Laita kertakäyttöinen maski suoraan jäteastiaan käytön jälkeen tai uudelleen käytettävä kangas
maski muovipussiin.

• Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.

• Suojavarusteiden käyttöohje: https://rednet.punainenristi.fi/node/59735 


