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HANKO POKER RUN Pandemiaan liittyvä ohje
Hanko Poker Run järjestetään ulkoilmassa noin 3 hehtaarin kokoisella satama /merenranta‐alueella ja on
siten lähtökohtaisesti alhaisen riskin tapahtuma epidemioiden näkökulmasta. Riskiä pienentää myös se,
että ihmiset liikkuvat alueella sen sijaan, että pysyisivät paikoillaan läheisessä kontaktissa.
Pandemia‐aikana tapahtuman turvallisuutta lisätään seuraavin toimenpitein, jotka perustuvat tapahtuma‐
alan kansainvälisen kattojärjestö UFI:n suosituksiin ja Aluehallintoviraston päätökseen:
Ihmistiheys ja turvavälit




Laiturilla olevien henkilöiden määrää kontrolloidaan (keskimäärin alueella enintään 0,3 henkeä/m2)
ja ruuhkia ehkäistään turvamiesten valvonnalla huomioiden erityisesti helposti ruuhkautuvat
laiturit
maa‐alueen suunnittelulla varmistetaan riittävän leveät käytävät
ohjelmalavan alueella on vain istumapaikkoja tuoleissa ja turvavälit huomioiden

Hygienia



järjestäjän puolesta on käsidesiä tarjolla sisääntulossa ja ohjelmalavalla. Tapahtuman partnerit /
yhteistyökumppanit vastaavat omista tiloistaan
kasvosuojia on tarjolla osallistujille ja niiden käyttöön ohjeistetaan viranomaisten suosituksen
mukaisesti

Jäljitettävyys



kaikki tapahtumaan saapuvat maksavat osallistujat rekisteröidään jäljitettävyyden helpottamiseksi
(ennakkolipun ostaneet ostotapahtuman aikana ja muut tapahtumakonttorilla)
partnereiden työntekijät tavoitetaan yrityksen ilmoittaman yhteyshenkilön kautta

Saniteettitilat ravintolat




saniteettitilat siivotaan ja desinfioidaan useasti päivän aikana
varmistetaan, että tiloissa on koko ajan käytössä käsien desinfiointiainetta, saippuaa ja käsipaperia
WC:n jonotusalueille merkitään selkeästi turvavälit

Ravintolat, kahvilat


Ravintoloissa ja kahviloissa noudatetaan viranomaisten ravintola‐ ja kahvilatoiminnalle antamia
suosituksia





saniteettitilat siivotaan ja desinfioidaan useasti päivän aikana
varmistetaan, että tiloissa on koko ajan käytössä käsien desinfiointiainetta, saippuaa ja käsipaperia
WC:n jonotusalueille merkitään selkeästi turvavälit

Ravintolat, kahvilat


Ravintoloissa ja kahviloissa noudatetaan viranomaisten ravintola‐ ja kahvilatoiminnalle antamia
suosituksia

Kävijöiden ohjeistus





yleisötilaisuuteen ei saa tulla oireisena (yleisöohje useassa paikassa)
ohjeistetaan huolehtimaan hyvästä käsi‐ ja yskimishygieniasta (yleisöohje useassa paikassa)
jonotuspaikat merkitään Pidä Turvaväli – tarroin
riskiryhmään kuuluvien osallistumista tapahtumaan emme suosittele

Ensiapu / sairaala




Tapahtuman vastuu lääkäri: Tammisaaren Sairaalan ensiapu
Ensiapukoulutetut: Kaikki järjestyksenvalvojat
Ensiapukaapit ja tarvikkeet: Sijaitsee Vierasvenesatama kapteenin Toimistossa

Henkilökunnan suojaaminen



henkilökunnalla on mahdollisuus käsien desinfiointiin
Poker Run Officeen (sisätiloihin) otetaan asioimaan enintään neljä henkilöä kerrallaan

Partnerit / yhteistyökumppanit / Katselijaveneet








maskipakkoa ei Suomessa ole toistaiseksi. Suosittelemme kuitenkin maskien ja
kertakäyttöhanskojen käyttöä suljetuissa tiloissa (lähinnä hytilliset veneet)
partnerit varmistavat riittävän määrän käsidesiä vieraille saatavaksi
hygieniasyistä suosittelemme järkevää määrää vieraita katselijaveneisiin
laituriruuhkien välttämiseksi suosittelemme sovittuja tutustumisaikoja veneisiin, joihin on
odotettavissa jonotusta
tarjolla ei voi olla makeisia tai pieniä messulahjoja, jotka kävijät ottaisivat itsepalveluperiaatteella
osastotarjoilujen suhteen noudatettava tarkoin hygieniasäädöksiä
alueelle ei rakenneta umpirakenteisia osastoja ja huolehditaan, että kaikissa partnerpisteissä on
riittävästi avointa tilaa ilmanvaihdon varmistamiseksi
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