
 

  

 

 
 

 
Lions Clubs International (LCI) on humanitaarinen järjestö, ja meidän on tehtävä kaikkemme 

rajoittaaksemme COVID-19:a leviämistä.  Kun valmistaudut instituuttiin, haluamme kertoa 

turvallisuuteen ja COVID-19-pandemiaan liittyvistä toimenpiteistä ja odotuksista.  Ymmärrämme, että 

ihmiset tuntevat olevansa väsyneitä kaikkiin sääntöihin, joten toivomme, että näiden sääntöjen 

määrittäminen helpottaa tilannetta kaikille.   

Mitkä ovat nykyiset COVID-19-säännöt instituutin osallistujille ja kouluttajille? 

Jos olet sairas, älä osallistu instituuttiin.  Jos sairastut instituutissa, ilmoita kouluttajalle tai LCI:n 

henkilökunnalle saadaksesi ohjeet, miten toimia.  

Jos olet ollut yhteydessä henkilöön, joka on sairas, olet altistunut virukselle tai saanut positiivisen 

COVID-19-testituloksen 14 päivän aikana ennen saapumista instituuttiin, älä osallistu koulutukseen. 

Vältä koskettamasta silmiäsi, nenääsi ja suutasi likaisilla käsillä. 

Pese kätesi usein saippualla ja vedellä vähintään 20 sekunnin ajan.  Käytä alkoholipohjaista 

käsienpuhdistusainetta käsien pesun välissä tai silloin, kun saippuaa ja vettä ei ole helposti saatavilla. 

Pidä turvaväli.   

Kasvomaskit* ovat pakolliset instituutissa.  Käytä kasvomaskia, joka peittää sekä nenän että suun 

luokkahuoneistuntojen tai muiden instituuttiin liittyvien toimintojen aikana.   

*Annamme Lions-logolla varustetun kasvomaskin jokaiselle instituutin osallistujalle.   

Onko COVID-testausta tai rokotuksia koskevia vaatimuksia? 

Rokotukset ovat henkilökohtainen valinta, eikä LCI ole määritellyt niitä pakollisiksi instituuttiin 

osallistumiseksi.  

LCI ei vaadi COVID-testiä instituuttiin osallistumiseksi.  Kannustamme kaikkia lioneita selvittämään 

paikalliset ja valtion ohjeet, jotka liittyvät testausvaatimuksiin.  Joillakin alueilla saattaa olla pakollisia 

testejä, jotka perustuvat matkakohteeseen, jossa instituutti järjestetään.  Testauksen aikataulutus ja 

siihen liittyvät kustannukset ovat osallistuvien lionien omalla vastuulla. 

Mitä jos en pysty käyttämään kasvomaskia terveyteen liittyvistä syistä? 

Henkilöiden, jotka eivät pysty käyttämämään kasvomaskia terveyteen liittyvistä syistä, tulee ottaa 

yhteyttä institutes@lionsclubs.org ennen instituuttiin osallistumista, jotta voimme määritellä miten 

parhaiten ottaa huomioon tämä tilanne.   

Jos lionilla on terveyteen liittyvä tekijä, joka estää kasvomaskin käyttämisen, hänen tulee ottaa yhteyttä 

LCI:hin, jotta voimme selvittää tilanteen.  LCI pyrkii kaikin tavoin ottamaan tämän vaatimuksen 

huomioon ja tarjoamaan samalla ko. lionille ja kaikille muille lioneille turvalliset olosuhteet.  Jos tätä 
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vaatimusta ei voida ottaa huomioon, lionia voidaan pyytää harkitsemaan osallistumista toisena 

ajankohtana.    

Entä jos päätän olla käyttämättä kasvomaskia instituutin istuntojen tai toimintojen aikana? 

Terveysviranomaiset suosittelevat, että kaikissa sosiaalisissa tilanteissa, joissa tarttumisvaara voi olla 

suurempi, käytetään kasvomaskeja riippumatta siitä, onko henkilö saanut rokotukset.  Kasvomaskin 

käyttäminen on paras tapa suojella itseäsi ja muita.   

Ne, jotka kieltäytyvät käyttämästä maskia tai joita on toistuvasti muistutettava käyttämään maskia, 

voidaan poistaa ja estää osallistumasta instituuttiin.  

Mitkä ovat ohjeet luokkahuoneessa? 

Kasvomaskeja on käytettävä kaikissa luokkahuoneistunnoissa. 

Käsidesinfiointiainetta tulee olemaan kaikissa luokkahuoneissa. 

Pöydät sijoitetaan niin, että ne ovat tarkoituksenmukaisia turvallisen välimatkan pitämiseksi.  LCI:n 

henkilökunta työskentelee jokaisen pitopaikan henkilökunnan kanssa ja seuraa heidän 

luokkahuoneopetusta koskevia ohjeitaan. 

Onko kasvomaskien käyttöön poikkeuksia?   

Luokkahuoneessa esitelmää pitävän kouluttajan ei tarvitse käyttää maskia ja hän tulee ylläpitämään 

tarpeellista turvaväliä.  Istunnon aikana muut kouluttajat käyttävät kasvomaskia silloin, kun he eivät 

puhu tai ole suoraan yhteydessä osallistujiin.   

Osallistujien vetämien istuntojen tai pienten ryhmäesitysten aikana esitelmän pitävän lionin ei tarvitse 

käyttää kasvomaskia.  Esitelmän pitäjät tulevat olemaan tarpeeksi kaukana, jotta voidaan ylläpitää 

turvaväliä.   

Aterioiden ja taukojen aikana maskit voidaan poistaa syömisen ja juomisen ajaksi.  Kasvomaskeja on 

käytettävä, kun lähestytään noutopöytiä tai mitä tahansa aluetta, jolla on ruokaa. 

Jos lionilla on terveyteen liittyvä tekijä, joka estää kasvomaskin käyttämisen, hänen tulee ottaa yhteyttä 

LCI:hin, jotta voimme selvittää tilanteen.  LCI pyrkii kaikin tavoin ottamaan tämän vaatimuksen 

huomioon ja tarjoamaan samalla ko. lionille ja kaikille muille lioneille turvalliset olosuhteet.  Jos tätä 

vaatimusta ei voida ottaa huomioon, lionia voidaan pyytää harkitsemaan osallistumista toisena 

ajankohtana.    

Kenen kanssa keskustelen, jos minulla on COVID-19-sääntöihin liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita 

instituutin aikana? 

LCI:n henkilökunta ja kouluttajat ovat käytettävissä koko instituutin ajan, jos sinulla on kysyttävää.  

Ennen instituuttia, ota yhteyttä institutes@lionsclubs.org ja pyydä lisätietoja. 
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