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KORONATARTUNNASTA TIEDOTTAMINEN
LIPPUKUNNASSA
Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa syksyn aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan
osallistuvalla todetaan koronatartunta ja lippukuntatoiminnassa on tapahtunut
altistumisia. Mahdollisille altistuneille asiasta tiedottaa aina viranomainen.
Tärkeintä viestinnässä on, että kenenkään nimiä ei kerrota julkisesti. Turhien huhujen ja
huolestumisien välttämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta
yleisesti, alla tarkempi ohje.
Mikäli lippukuntasi toiminnassa mukana olevalla todetaan koronatartunta ja mahdollisia altistuksia on
tapahtunut, ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan. Tartuntaepäilyistä ei tarvitse piirille raportoida.
Viranomainen kysyy tartuntatilanteessa altistuneiden partiolaisten huoltajien yhteystietoja (nimi ja
puhelinnumero) lippukunnilta, jotka lippukunnan tulee toimittaa tartuntatautilain nojalla. Viikkotoimintaan ja
tapahtumiin osallistuneista on siis syytä pitää kirjaa.
Ohje korona-altistumisista viestimiseen:
1.

Ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan: mimmu.mannermaa@partio.fi

2.

Altistuneille tiedotetaan asiasta viranomaisten toimesta.

3.

Altistuneet jäsenet noudattavat viranomaisilta saamiaan ohjeita.

4.

Turhien pelkojen vähentämiseksi lippukunta (esim. lpkj/hallituksen jäsen) voi tarvittaessa tiedottaa
tilanteesta muille oleellisille lippukunnan jäsenille. Viestintä voi olla tarpeen esim. samana iltana
samassa paikassa kokoontuneille ryhmien jäsenille ja huoltajille tai johtajistolle. Harkitse aina huolella,
kuinka laajalle on tarpeen tiedottaa. Viestiin on oltava joko viranomaisen tai tartunnan saaneen/hänen
huoltajansa lupa. Viestissä voi kertoa esimerkiksi näin:
”Yhdellä lippukunnan toimintaan osallistuneella partiolaisella on todettu koronavirustartunta.
Viranomaiset ovat yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, jotka noudattavat saamiaan ohjeita. Muut
lippukunnan jäsenet eivät ole altistuneet koronalle.
Noudatamme partiotoiminnassa THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita mahdollisimman turvallisen
toiminnan järjestämiseksi. Lue lisää www.partio.fi/korona. ”

Kunnioita yksityisyyden suojaa
Samaa ohjetta voi noudattaa koloiltojen, retkien tai lippukunnan tapahtumien kohdalla. Muista
kunnioittaa yksityisyyden suojaa myös poikkeusoloissa. Jos tiedotat tapahtuneesta altistuksesta yleisesti,
huolehdi siitä, että tartunnan saaneen henkilöllisyyttä ei pysty viestistäsi päättelemään ja että viestintään on
viranomaisen tai huoltajan lupa.
Muista myös, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: Muistuta huoltajia ja
johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien
välttäminen viikkotoiminnassa ja ulkona tapahtuva toiminta vähentävät tartuntariskiä.
Tarjotaan tänäkin syksynä lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.

