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Faktorer att beakta i ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten tills vidare
från och med 1 juni
I enlighet med regeringens riktlinjer avvecklas coronabegränsningarna stegvis och kontrollerat med
början från den 1 juni. Målet är dock fortfarande att förhindra smittspridningen. Vid avvecklandet av
begränsningarna bör följande faktorer beaktas i ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten:
•
•

Det är möjligt att öppna lokalerna för sedvanlig verksamhet.
Följande rekommendationer bör särskilt beaktas när verksamheten inleds i
ungdomslokalerna, i sommarlovsverksamheten, i det uppsökande ungdomsarbetet och i
ungdomsverkstäderna:
−
−
−
−
−
−

•
•

•

Man får inte ha några sjukdomssymtom när man deltar i verksamheten.
Håll det rekommenderade säkerhetsavståndet (1–2 m).
Sörj för en god hand- och hosthygien.
Beakta arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.
Ge deltagarna nödvändiga anvisningar och kontrollera att de följs.
Agera på så sätt att exponerade kan spåras vid eventuella insjuknanden.

Man har lättat på deltagarbegränsningen i offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster från nuvarande 10 personer till högst 50 personer.
Det är möjligt att genom specialarrangemang ordna offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster med 50–500 personer inomhus och i sådana områden utomhus som är
klart avgränsade, förutsatt att man sörjer för säkerheten genom att begränsa antalet
kunder, hålla säkerhetsavstånden och följa hygienanvisningarna.
Stora offentliga tillställningar med över 500 personer är förbjudna till och med 31.7.2020.

I det här brevet ger vi inga detaljerade anvisningar om hur verksamheten ska organiseras. Vi
publicerar tolkningar av social- och hälsovårdsministeriets anvisningar på vår webbplats. Se
vanliga frågor: http://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
Frågor kring exempelvis användningen av lokalerna och hur tjänsterna ska ordnas avgörs på lokal
nivå. De lokala myndigheter som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan i enlighet med 9 § i
lagen om smittsamma sjukdomar bistå vid dessa lokala avgöranden.
Under normala förhållanden är grunden för ungdomsarbetet att mötas ansikte mot ansikte.
Undantagsförhållandena har visat att det är möjligt att möta de unga via nya digitala kanaler och
på distans och att denna form av arbete har en egen plats. Det kommer att finnas användning för
många av de nya arbetssätten också i framtiden. Man kan använda olika arbetssätt parallellt och
vidareutveckla dem utifrån de lokala förhållandena och vad som gynnar de unga. Det är också
fortfarande viktigt att förmedla rätt information om coronaviruset och virusläget till de unga.
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Vi vill tacka aktörerna inom ungdomssektorn för sitt orädda och flexibla förhållningssätt under de
rådande undantagsförhållandena. Efter den inledande osäkerheten tillägnade sig ungdomssektorn
snabbt nya sätt att arbeta med betoning på digitalt och mobilt arbete. Ungdomsarbetets betydelse
när det gäller att stödja ungas välbefinnande har accentuerats under undantagsförhållandena. De
unga har inte lämnats ensamma. Tack!

Regionförvaltningsverken

Mer information:
Regionförvaltningsverkets meddelande om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster fr.o.m. 1.6.2020 (19.5.2020)
THL: Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum
För organisering av måltider kan THL:s anvisning till läroanstalter och småbarnspedagogik
tillämpas: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Anvisningar+f%C3%B6r+anordnare+av
+utbildning+11052020/0b0f91b1-bd35-0eff-f82dbd919ae0ce69/Anvisningar+f%C3%B6r+anordnare+av+utbildning+11052020.pdf
För transporter kan THL:s anvisningar (på finska) om skoltransporter
tillämpas: https://thl.fi/documents/533963/5860112/Ohje_koulukuljetukset_120520.pdf/78e843fbdc0b-12c8-5c1d-5edf00ff6447?t=1589276979092
På lägerverksamhet kan anvisningarna (på finska) från Ungdomscentren i Finland tillämpas
http://www.snk.fi/ajankohtaista/2020/nuorisokeskuksien-kesaleirit-kaynnistyvat-kokosimme-ohjeitanuorisokeskuksiin-saapuville.html och anvisningar till personalen
http://www.snk.fi/media/snk_ohjeita_uuteen-arkeen.pdf
Arbetshälsoinstitutets anvisning till arbetsplatserna om återgång till arbetet
https://www.ttl.fi/sv/anvisning-till-arbetsplatserna-om-atergang-till-arbetet/
Arbetshälsoinstitutets råd som stöder det mentala välbefinnandet vid återgång till arbetet (på
finska) https://hyvatyo.ttl.fi/ohje-henkinen-hyvinvointi-tyohon-paluu

BILAGA

Sammandrag av delar av UKM:s och THL:s anvisningar (14.5.2020) som kan
tillämpas vid ungdomsarbete
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BILAGA
Sammandrag av UKM:s och THL:s anvisningar 14.5.2020
Kom inte till offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller offentliga rum om du har
symptom
Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion och symptom på detta kan vara bl.a. hosta, ont i halsen, feber, andnöd, muskelvärk,
magbesvär och huvudvärk (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-ochbekampning/sjukdomar-ochsjukdomsalstrare-a-o/coronaviruset-covid-19). Man får inte komma till offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller offentliga
rum där andra människor samtidigt närvarar om man har några som helst symptom som tyder på smitta.

Riskgrupper
Det rekommenderas att personer som hör till riskgrupperna undviker närkontakter under epidemins tid, och därmed kan deltagande vid
offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller verksamhet i offentliga rum inte heller rekommenderas. Om det är nödvändigt att
delta ska trygga avstånd och hygienrekommendationer enligt denna anvisning iakttas.
Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom: (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomaroch-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-omcoronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-omcoronaviruset-covid-19

Undvik onödig fysisk kontakt
Coronaviruset sprids i huvudsak genom droppsmitta
(https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-ochbekampning/sjukdomar-och-sjukdomsalstrare-ao/coronaviruset-covid-19). För att undvika smittspridning bör onödig fysisk kontakt undvikas.

•

I syfte att undvika närkontakter bör möjligheterna att upprätthålla säkerhetsavstånd vid offentliga tillställningar,
allmänna sammankomster och offentliga utrymmen tryggas: antalet personer bör avgränsas så att avståndet mellan
var och en är minst 1–2 meter.

•

I situationer där det kan uppstår köer bör man påminna folk om säkerhetsavståndet och hjälpa dem att upprätthålla
det. Upprätthållandet av säkerhetsavståndet kan säkerställas till exempel genom tillräckligt med personal som
instruerar om detta, instruktiv skyltning och genom ankomst- och indelningsarrangemang som förhindrar att det bildas
långa köer.
Risken för droppsmitta är lätt större än vanligt under till exempel allsångsevenemang eller idrott och motion som utövas i grupp, och
därför bör betydelsen av att hålla säkerhetsavstånd inskärpas i dessa och liknande situationer.

God hand- och hosthygien förhindrar smittspridning
Coronaviruset smittar i första hand genom droppsmitta
(https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-ochbekampning/sjukdomar-och-sjukdomsalstrare-ao/coronaviruset-covid-19). Rätt genomförd host- och handhygien förhindrar smittspridning. Vi rekommenderar att information om korrekt
beteende ska delas ut till anställda och besökare i syfte att öka medvetenheten om detta.
• När man kommer in i ett rum eller till ett begränsat utomhusutrymme, bör man rengöra händerna med handsprit.
Handspriten ska finnas lätt till hands.

•

Tvätta alltid händerna med tvål och vatten före måltiden och alltid när du nyst eller hostat eller om händerna är
smutsiga så det syns. Torka händerna i engångspappershanddukar. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, ska
man använda handsprit.

•

Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda
näsduken i soporna. Om du ite har en näsduk till hands, hosta och nys mot armvecket. Tvätta händerna efteråt.

•

Använd mask om du vill, med iakttagande av anvisningana för hur det ska gå till.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-ochbekampning/anvisningar-for-forebyggande-och-bekampningav-infektioner/allmannahygienregler
Använding av ansiktsmask av tyg under koronaviruspandemin
https://www.ttl.fi/sv/information-om-hemmagjordaansiktsmasker/?_ga=2.93276189.1284887559.1589465358-64553234.1589465358

Städning
Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta, när en person som insjuknat hostar eller nyser. Viruset kan också smitta genom
beröring. Viruspartiklarna blir inte länge kvar i luften eller på olika ytor.
Vid städning ska man använda ett milt alkaliskt universalrengöringsmedel. I sanitetsutrymmen kan städningen effektiveras genom
användning av desinfektionsmedel. Iaktta Arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.
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Torka av ytor som ofta berörs, som till exempel dörhandtag, armstöd, kontakt-och bordsytor, strömbrytare och
vattenkranar minst en gång och helst två gången om dagen. I lokaler där det rör sig mycket folk rekommenderas
rengöring med 2–4 timmars mellanrum.

•

Undvik att använda datorer och dataterminaler som är i kolletivt bruk eller rengör dem efter varje enskild person som
använt dem.
https://www.ttl.fi/sv/stadanvisningar-for-att-forebygga-smitta-av-covid-19%e2%80%af/

Ifall det konstateras föreligga coronavirussmitta vid en offentlig tillställning eller allmän
sammankomster
För utredningen av smittkedjor svarar den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Om det
konstateras föreligga coronavirussmitta vid en tillställning, ska det utredas huruvida andra personer har exponerats för smittan, och de
som exponerats ska spåras upp och i enlighet med smittskyddslagen hållas i karantän i 14 dygn. I syfte att underlätta smittspårningen
bör den som arrangerar en tillställning eller sammankomst så långt det är möjligt och i enlighet med vad som förutsätts i övrig
lagstiftning ha uppgifter om de personer som deltar i tillställningen eller sammankomsten. Det går att minska antalet personer som
exponerats för smittan genom att begränsa antalet personer vid en offentlig tillställning och allmänna sammanomster samt genom att
undvika att olika grupper blandas med varandra,om det senare skulle konstateras fall av coronavirussmitta bland dessa personer.

Bör observeras i lägerverksamhet för barn och unga
• Man får endast delta i ett läger om man är symptomfri.
• Lägerverksamheten rekommenderas försiggå i grupper om högst 50 personer som är inkvarterade, intar måltider och
ägnar sig åt aktiviteter så att de inte kommer i kontakt med andra grupper som eventuellt befinner sig på samma
lägercentral vid samma tidpunkt. På så vis begränsas antalet närkontakter under lägret och underlättas språningen av
personer som exponerats för smittan, om det kosntateras föreligga coronavirussmitta på lägret.

•
•
•

Iaktta allmänna rekommendationer angående god hand- och hostningshygien samt städning bör iakttas.
Undvik onödig fysisk kontakt (till exempel att skaka hand, att kramas).
Om en lägerdeltagare under lägret konstateras ha symptom som passar in på coronavirusinfektion, ska han eller hon
hänvisas till ett separat utrymme och vänta där tills det går att lämna lägret. Han eller hon måste utan dröjsmål söka
sig till coronavirustestning. Ifall han eller hon konstateras ha smittan, måste de som exponerats för den spåras och
försättas i karantän. Lägerarrangören ska i sådana fall vara i kontakt med den enhet som lokalt svarar för smittsamma
sjukdomar för att få närmare anvisningar.
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