Valdkondlik käitumisjuhis
Sündmuste korraldamine (Eesti Konverentsibüroo, Turundajate Liit, Eesti Näituste AS)
Mida igaüks
(töötaja, klient, külastaja, õppija)
teha saab koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

Koroonaviirus levib
Kogukonnas üksikute
teadaoleva päritoluga
juhtumitena, kuid säilib
laiema leviku risk.

Meie eesmärk on
vältida viiruse levikut
ja säilitada valvsus, et
ei peaks kehtestama
piiranguid.

Konverentsi, messi
külastaja/eksponent/osaleja:
•
•

Peseb käsi
Haigussümptomite ilmnedes jääb
koju, konsulteerib arstiga, kes COVID19 kahtluse korral suunab testima
Vaktsineerib end esimesel võimalusel
Järgib riiklikke juhiseid ning
sündmuse korraldaja kehtestatud
osalemise tingimusi
Laeb telefoni HOIA rakenduse

•
•

•

Lisaks eelnevale:

Kogukonnas on
nakatumise kolded
ning nakatumiste
koguarv kasvab.

•
•

•

Kõik kannavad avalikus siseruumis
näomaski.
Jälgib 2+2 reeglit ja hajutatuse
nõudeid vastavalt sündmuse
korraldaja juhistele
Istub istekohtadega sündmusel
temale määratud istekohal

Meie eesmärk on
vältida riskirühmade
nakatumist ja vajadust
piirangute järele.

Mida organisatsioon teha saab
koroonaviiruse leviku
pidurdamiseks?

Sündmuse korraldaja:
Järgib Covid turvalise sündmuse
juhendmaterjale Terviseameti ja
Kultuuriministeeriumi veebilehel
•
Töötab välja oma sündmuse Covid-19
tõkestamise põhimõtted ja teavitab neist
töötajaid, partnereid, osalejaid
•
Tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu
•
Jälgib ruumide ja pindade puhastamisel ja
õhutamisel Terviseameti soovitusi
•
Võimalusel kasutab kontaktivabasid
lahendusi
•
Planeerib liikumisteed ja ajakava nii, et
inimesi maksimaalselt hajutada
•

Lisaks eelnevale:
Teostab sündmuse riskianalüüsi ning
võtab kasutusele lisameetmed Covid-19
leviku tõkestamiseks
•
Jälgib sündmuse korraldamisel kehtivaid
täituvuse nõudeid ja osalejate, messide
puhul külastajate piirarvu
•
Tagab hajutatuse markeeringutega
põrandatel või siltidel.
•
Võimalusel rakendab eelregistreerimist ja
pääsmete eelmüüki kindlaks
määratud ajaks
•
Tagab istekohtadega sündmusel
osalejatele kindlad istekohad
•
Tagab näomaskide kättesaadavuse
•

Lisaks eelnevale:

Kogukonnas on
nakatumise levik
väljaspool koldeid ning
nakatumiste koguarv
kasvab kiirelt.

•

Teostab Covid-19 kiirtesti sündmuste
toimumise eel vastavalt sündmuse
korraldaja juhistele

Lisaks eelnevale:
•
•
•

Meie eesmärk on
tagada tavapärane
arstiabi ja vältida
vajadust ulatuslike
piirangute järele.

•

Lisaks eelnevale:

Kogukonnas on
nakatumine väga laialt
levinud ning
nakatumiste koguarv
kasvab väga kiirelt.
Meie eesmärk on
tagada erakorraline
arstiabi ja aidata
piirangutel mõjuda, et
ühiskond taas avada.

Lisaks eelnevale:
Näost-näkku sündmusi avalikes
siseruumides ei toimu
•
Eratellimusel sündmusi ei korraldata
•
Sündmused korraldatakse üksnes
virtuaalselt või lükatakse hilisemale ajale
•
Virtuaalsündmuse läbiviimiseks vajaliku
tehnilise ja korraldava personali kohalolu
on lubatud, meeskonna toitlustamine
lubatud kontaktivabalt. Järgitakse
hajutatuse ja maskikandmise nõuet
•

•
•

Osaleb sündmustel üksnes online
võimalusi kasutades
Näost-näkku sündmusi avalikes
siseruumides ei toimu

Võimaldab töötajatele ja osalejatele
Covid-19 kiirtesti
Kasutab maksimaalselt kontaktivabasid
lahendusi
Järgib täiendavaid sündmuse
korraldamisel kehtivaid täituvuse
nõudeid ja osalejate/külastajate piirarvu,
sh välitingimustes
Suunab kaugtööle töökohad, kus see on
võimalik, või vähendab muul moel
kontakte töökeskkonnas

