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Centralbyrån 

Rekommendation om COVID-19-hälsosäkerhet 
för stämmorepresentanter som deltar i ordinarie 
stämman

Ordinarie stämman som samlas vart tredje år är Finlands Röda Kors högsta beslutande organ, som 
beslutar om organisationens riktning och väljer de högsta förtroendevalda. Ordinarie stämman för 
samman Finlands Röda Kors medlemmar.

På ordinarie stämman är säkerheten primär. Genom att iaktta rekommendationerna om hälso-
säkerhet i anslutning till coronaepidemin stärker vi möjligheterna för att ordinarie stämman ska 
lyckas på ett säkert sätt. Rekommendationerna om hälsosäkerhet gäller hela ordinarie stämman  
som evenemang och inkluderar restider samt eventuella utlandsresor som föregått stämman. 
Deltagare i ordinarie stämman förbinder sig att iaktta hälsosäkerhetsrekommendationerna.  
Därtill godkänner deltagare i ordinarie stämman att hans eller hennes personuppgifter i händelse 
av insjuknande i eller exponering för COVID-19 överlämnas till myndigheterna för spårning av 
smittkedjorna. 

År 2020 ordnas ordinarie stämman exceptionellt utspridd i regionerna via distansförbindelser.  

Det nya coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar, nyser 
eller talar. För att hindra spridningen av coronaviruset är det viktigt att hålla 2 meters säkerhets-
avstånd alltid när det är möjligt, att iaktta god handhygien, det vill säga tvätta händerna och 
använda handdesinfektionsmedel, att hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk samt att undvika att 
röra vid ansiktet. Att använda ansiktsmask är också ett sätt att hindra spridning av coronavirus-
smitta i och med att droppar hindras att spridas i omgivningen. Ansiktsmaskernas effekt grundar 
sig delvis på att så många som möjligt använder dem på ett korrekt sätt.  

THL rekommenderar användning av ansiktsmask för att skydda andra människor inom de sjuk-
vårdsdistrikt där coronasmittor har förekommit under de två senaste veckorna. Med rekom-
mendationen försöker man i första hand förebygga risker som uppstår, när för varandra okända 
människor under en längre tid samlas inomhus, där det inte är möjligt att hålla avstånd. Sådana 
tillställningar ökar risken för epidemispridning och kan i värsta fall på kort tid leda till omfattande 
smittkedjor som är svåra att bryta.  

Före ordinarie stämman

• Till ordinarie stämman får man komma endast om man är frisk. 

• Till ordinarie stämman får man inte komma, om man under de två föregående veckorna har åter-
vänt från ett land som klassificeras som riskobjekt eller om man är i självvald karantän till exempel 
på grund av utlandsresa eller exponering för corona. 

• Användning av ansiktsmask rekommenderas under resan till ordinarie stämman för personer som 
kommer till ordinarie stämman med offentliga trafikmedel. Ansiktsmaskrekommendationen gäller 
också dem som åker med samtransport. Vid användning av ansiktsmask ska man beakta den  
korrekta användningstekniken samt ansiktsmaskens rekommenderade användningstid.   
 
Video: Så här använder du ansiktsmasken på rätt sätt: http://bit.ly/maskiohje  (på finska)
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Under ordinarie stämman

• Tvätta och desinficera händerna genast när du kommer till ordinarie stämman.  

• God handhygien ska iakttas under hela ordinarie stämman. God handhygien innebär  
att händerna tvättas ofta och handdesinfektionsmedel används rikligt. Handtvätts- och 
desinfektions medelspunkterna kommer att vara tydligt utmärka under ordinarie stämman.  

• Anmälningar, sittordningar och måltider ordnas distriktsvis på de stämmoplatser där deltagarna 
kommer från flera distrikt.  

• Ansiktsmasker delas ut antingen genast vid dörren eller så finns ett utdelningsställe för skydds-
masker i entréaulan. Ta på dig ansiktsmasken genast efter att du tvättat och desinficerat händerna 
när du anlänt till ordinarie stämman.  

• På ordinarie stämman finns dessutom ställen där mera skyddsmasker tillhandahålls vid behov. 

• Ansiktsmaskerna rekommenderas användas under hela ordinarie stämman. 

• Skyddshandskar finns tillgängliga för dem som vill använda sådana, till exempel om måltider har 
ordnats i form av buffé. 

• Håll säkerhetsavstånd på 2 meter vid anmälningen samt under hela ordinarie stämman, till exempel 
vid sittordning, måltider, under pauser samt andra samlingar (t.ex. utskottsarbete). Följ gruppindel-
ningar och arrangemang som gjorts på förhand noggrant.

• Handskakningar och kramar rekommenderas inte. Som hälsningsmetod rekommenderas till  
exempel att hälsa med armbågen eller att skaka fot - med säkerhetsavstånd. 

• Under måltider försöker man trygga säkerheten till exempel genom spridda tider för måltiderna, 
iakttagande av säkerhetsavstånd, god handhygien samt utportionering av maten vid bufféservering 
eller genom servering till borden.  

• Om du blir sjuk under ordinarie stämman, ska du genast ta kontakt med den person som distriktet 
separat har meddelat och avlägsna dig från de gemensamma utrymmena.  

Efter ordinarie stämman

• Användning av ansiktsmask under resan från ordinarie stämman rekommenderas för de personer 
som reser med offentliga trafikmedel eller samtransport. Vid användning av ansiktsmask ska man 
beakta den korrekta användningstekniken samt ansiktsmaskens rekommenderade användningstid. 

• Meddela ofördröjligen till den kontaktperson som distriktet separat har meddelat, om du blir  
sjuk inom två veckor efter ordinarie stämman eller om du har den minsta misstanke om att du 
eventuellt har blivit smittad eller exponerad för smitta. 

Minneslista över användning av ansiktsmask

• Om du av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask, ska du meddela det till distriktets arbets tagare 
som ansvarar för ordinarie stämman. Du kan som alternativ få ett skyddsvisir som täcker hela 
ansiktet. 

• Distriktet svarar för ansiktsmaskerna under resorna som ansluter sig till ordinarie stämman. 

• Reservera för resorna till och från stämman så många ansiktsmasker som du behöver.  
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• Ta med en flaska handdesinfektionsmedel och vid behov extra ansiktsmasker för byte.

• Ta på masken i god tid innan du går in i trafikmedlet. 

• Tvätta eller desinficera händerna innan du tar på dig en ny eller ren mask. 

• Försäkra dig om att masken sitter tätt på ansiktet och täcker munnen, näsan och hakan. 

• Rör inte i masken och flytta den inte under hakan eller till pannan under användningen. 

• Om du rör vid masken under användningen, ska du tvätta eller desinficera händerna både före och 
efter att du rör/har rört vid den.   

• Ta inte på dig en använd mask på nytt. 

• Byt ansiktsmasken till en ny, när den blir fuktig eller smutsig, när du tar bort masken för att äta 
eller dricka eller när du drar ner den under hakan. 

• Användningstiden för de kirurgiska mun-nässkydden som fås från Kalkku är maximalt två timmar. 

• Ta bort masken med rena händer genom att ta i banden. Rör inte vid maskens utsida när du tar 
bort den. 

• Släng en engångsmask direkt i soporna efter användning eller sätt en tygmask som kan användas 
flera gånger i en plastpåse. 

• Tvätta eller desinficera händerna efter att du tagit bort masken. 

• Anvisning för användning av skyddsutrustning: https://rednet.rodakorset.fi/node/59736


