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INSTRUKTIONER OCH REKOMMENDATIONER TILL MEDLEMSFÖRENINGAR I FINSKA 
FRIIDROTTSFÖRBUNDET FÖR BEGRÄNSANDE AV SPRIDNINGEN AV 
CORONAVIRUSSMITTA  
 
Under alla aktiviteter skall tävlande, stödpersoner, instruktörer, tränare, 
tävlingsarrangörer och funktionärer följa de restriktioner för resor och 
sammankomster 
https://valtioneuvosto.fi/sv/ 
som utfärdats av regeringen samt instruktionerna från Institutet för hälsa och välfärd 
https://thl.fi/sv/ 
och reglernafrån Regionförvaltningsverket http://www.avi.fi/sv/ 
Olympiska kommitténs riktlinjer för toppidrott: 
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/ajankohtaista-tietoa-
koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/ 
 
Allmänna instruktioner för sammankomster, med avstånds-och hygieninstruktioner 
bör följas ävenutanför tävlings-och träningsverksamhet. Riktlinjerna och 
rekommendationerna uppdateras med stöd av myndighetsbeslut. 
 
1.7.-31.7.2020 
 
Regeringen har uppdaterat sin linje ang. arrangerande av stora utomhusevenemang 
from 1. juli. Vid evenemang som anordnas utomhus på ett avgränsat område gäller 
ännu restriktionen på max 500m personer tom 31.7.2020.  
 
Det tillåtna publikantalat kan ändå överskridas med vissa undantag. Vi d 
utomhusevenemang där man har flera avgränsade läkatrområden eller för publiken 
avgränsade områden, kan man via differentieringsarrangemang tillåta  en publik 
över 500 personer fr.o.m. 1.7. Detta förutsätter att man kan placera publiken på 
egna sittplatser och att det på det avgränasade läktarområdet eller på det 
avgränsade området finns max 500 personer. På varje område bör man kunna 
garantera säkerhetsavstånden och att man kan hålla den begränsade kundmängden 
och garantera att hygiendirektiven uppnås såsom det är sagt i de restriktioner som 
gäller from 1.6.2020.  
 
Det skall finnas en klar säkerhteszon mellan de olika publikområdena. Det skall 
finnas egna rutter till och från området och egen service ( såsom servering och 
toaletter)  samt personal.  Social- och hälsoministeriet utfärdar ett styrdokument till 
regionförvaltningen innehållande det praktiska kring dessa arrangemang.  
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1.8.-30.8.2020 
 
Regionförvaltningen har givit ut instruktioner för arrangemang av allmänna 
tillställningar och möten under augusti. Under 500 personers tillställningar är 
tillåtna. Över 500 personers tillställningar kan arrangeras om man följer 
instruktionerna som Institutionen för hälsa och -välfärd och Undervisnings- och 
kulturministeriet gett ut för att begränas koronasmitta. När restriktionerna lättar så 
ökar också arrangörens ansvar när det gäller att garantera evenemangets säkerhet.  
 
Inomhus och på behränsade områden utomhus kan man ändå arrangera 
tillställningar för över 500 personer om man kan garantera säkerheten enligt de  
Instruktioner som Institutionen för hälsa och välfärd och Undervisnings- och 
kulturministeriet den 14.5.2020 gett ut  
 
Det är viktigt att sköta om hygienen mycket noggrant och att hålla 1-2 meters 
säkerhetsavstånd genom att begränsa antalet personer. För att kunna följa  upp 
eventuella smittkedjor bör arrangören i mån av möjlighet och i den mån lagen 
tillåter, ta upp namn på de som närvarar vid tillfället.  
 
När man arrangerar tillställningar eller möten för över 500 personer har arrangören 
skyldighet att ansvara för att tillställningen kan arrangeras på ett för deltagarna 
säkert sätt. Därför bör arrangören eventuelt vidta differentioeringsarrangemang där 
man kan dela in publiken i olika avgränsade områden. Arrangören kan ordna 
indelningen, trafiken mellan områdena och publikantalet inom det tillåtna antalet på 
området, enligt eget övervägande på så sätt att arrangemangen möjliggör att följa 
IHL:s och SHM:s direktiv.  
 
Det kan behöva ordnas egna rutter till och från området och egen service ( såsom 
servering och toaletter)  samt personal till de avgränsade områdena.  
Genom att begräna antalet personer och genom att undvika blandning av olika 
grupper så kan man minimera antalet smittade ifall man skulle konstatera 
visussmitta bland deltagarna.  
 
 
 
1.9.2020- 
 
Statsrådets rekommendationer gäller liksom i augusti. Regionförvaltningen kommer 
med nya direktiv under augusti månad.  
 
Fr.o.m. 1.10.2020  kan slopas ifall epidemiläget tillåter det 
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