Kouluikäisten leiritoiminta Lahden seurakunnissa 2021
Yleisiä huomioita
Toimimme leirien valmistelussa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL),
Aluehallintoviraston (AVI) sekä Kirkkohallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan. Määräykset
sekä suositukset voivat muuttua nopeastikin, joten lähetämme tarpeen vaatiessa päivitettyjä
tietoja sähköpostilla. Jokaisen leirin kohdalla kartoitetaan huolellisesti kaikki turvallisuusriskit
ja hygieniaan liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat leirin toimintaan.
Toiminta leirillä
Toimintaa toteutetaan mahdollisimman paljon ulkona. Turvallisuusohjeina on hyvä
käsihygienia ja turvavälit. Tarpeen mukaan iso ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin.
Kaikki leirit toteutetaan niin, ettei ryhmä joudu kosketuksiin siihen kuulumattomien
henkilöiden kanssa. Myös henkilöstö pidetään samana koko leirin ajan. Mikäli leirikeskuksessa
on useampia ryhmiä samanaikaisesti, ohjelma järjestetään niin, että ryhmät pystyvät
toimimaan erillään kaikissa tilanteissa. Ruokailu-, ohjelma-, majoitus- ja peseytymistilat
järjestetään siten, että niissä on vain yksi ryhmä kerrallaan.
Kuljetuksia ja leirille saapumisia porrastetaan, jotta useita ryhmiä ei ole samanaikaisesti
paikalla. Kuljetus järjestetään turvallisesti viranomaisten ohjeiden mukaan.
Vierailujen järjestäminen leireille ei ole mahdollista.
Ruokailu järjestetään turvallisesti viranomaisten ohjeet huomioon ottaen.
Tilojen siivous
Kaikissa Lahden seurakuntien tiloissa kiinnitetään huomiota yleisiin hygieniaohjeistuksiin ja
hyvään siivoukseen, niin leirien aikana kuin ennen uuden ryhmän saapumista. Lahden
seurakuntien leirikeskusten siivous on ulkoistettu ja siivouksesta vastaa Lassila & Tikanoja.
Siivousta on tehostettu tilanne huomioon ottaen. Leirillä siivousfirma huolehtii siivouksesta,
leiriläisten ei tarvitse huolehtia siitä. Tarvittavat desinfiointiaineet on hankittu leirinjärjestäjän
puolesta, myös käsien desinfiointiaine. Käsidesiä käytetään aina leirin aikuisten valvonnassa.
Leirille ei saa tulla sairaana
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu,
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei
pidä lähteä leirille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Seurakunnan tiloissa ja leirikeskuksissa huolehditaan puhtaudesta ja hygieniasta hyvin, joten
on tärkeää huolehtia siitä, että leirille ei tuoda ulkopuolelta virusta. Keskeistä on myös se, että
ryhmissä noudatetaan annettuja hygieniaohjeita (käsienpesu, yskiminen ja aivastaminen
oikein, ruokailutilanteet).
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Riskiryhmiin kuuluvien leirille osallistuminen
Riskiryhmiin kuuluvien lasten kohdalla vanhempien tulee olla yhteydessä paikalliseen
terveydenhuoltoon, joka kartoittaa toiminnan olosuhteet ja ohjeistaa osallistumispäätöksen
teossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus
tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua toimintaan.
Kuinka toimitaan sairastumistapauksissa?
Jos osallistuja tai työntekijä sairastuu leirin aikana, leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaava ottaa
yhteyttä leiripaikkakunnan terveysviranomaisiin. Päätöksen hoidosta ja testaamisesta tekee
tartuntatautilääkäri. Hän tekee myös päätöksen mahdollisesta karanteenista, kuultuaan
toiminnan vastaavia työntekijöitä. Tapauskohtaisesti tartuntatautilääkärin ohjeet viestitään
osallistujille sekä vanhemmille ilman tarpeetonta viivytystä ja selkeästi.

Turvallista leireilyä!
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