
         
  

 

 
Tiedote 31.10.2020 - uusia koronarajoituksia 
 
 
 
Lohjan kaupunki on julkistanut uudet ohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi: 
 
“Lohjan kaupunki edellyttää 2.11.2020 alkaen kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä 
kasvomaskin käyttöä kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskuksen hallinnoimissa 
sisäliikuntatiloissa. 

Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin 
käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia 
käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Velvoite koskee kaikkea 
sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös 
jäähallit ovat sisäliikuntatiloja. 

Kasvomaski tulee pukea jo ulkona, ennen rakennukseen saapumista ja sitä tulee 
käyttää kaikissa muissa paitsi liikuntatiloissa. 

Aulatiloihin kokoontuminen on kielletty. 

Liikuntatilojen käyttäjien ei tule pitää yhteisiä juomataukoja tai muita vastaavia, 
maskittomia kohtaamisia. 

Vanhempien ja muiden saattajien pääsy sisätiloihin on kielletty, ellei se ole täysin 
välttämätöntä. 

Lohjan Liikuntakeskuksen henkilöstö on velvoitettu kieltämään maskittomien 
henkilöiden pääsy tiloihin. 

Tutustu myös THL:n ohjeisiin: https://thl.fi/…/koronariskin-vahentaminen-vapaa-
ajan… 

Lohjan Liikuntakeskus ja kaupungin pandemiajohtoryhmä tarjoavat neuvontaa ja 
ohjausta linjausten toteuttamiseen. 

Lisätietoja pandemiajohtoryhmältä: 

Tuula Suominen 

044 374 1291, tuula.m.suominen@lohja.fi 

Liikuntakeskukselta: 

Jukka Vienonen 

p. 044 502 0120, jukka.vienonen@lohja.fi” 
 



Lohjan Taitoluistelijoiden lisäohjeita: 
 
 

- Tapahtumiin (harjoituksiin ja kilpailuihin) osallistuminen 
sairaana tai edes lieväoireisena on ehdottomasti kielletty. 

- Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, pysy 
kotona ja toimi HUS:in ohjeiden mukaan. 

- Jos jollain luistelijalla tai henkilökuntaan kuuluvalla (koskee valmentajia ja 
luistelukoulun ohjaajia) todetaan koronavirustartunta, tartuntaepäily tai hän 
joutuu korona-altistuksen takia karanteeniin, tartuntatautilääkäriltä saatujen 
ohjeiden jälkeen asiasta pyydetään ilmoittamaan  seuran puheenjohtajalle 
lohjantaitoluistelijat.anu@gmail.com tai puh. 044-4944032/Anu. 

- Valmennus käyttää kasvomaskia myös jäällä ja sisätiloissa pidettävissä 
oheisissa). 

- Suosittelemme vahvasti, että myös alle 15-vuotiaat käyttävät kasvomaskia 
samoin säännöin kuin yli 15-vuotiaat. 

- Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityinen huomio. Desinfioi kädet halliin 
tullessa sekä sieltä poistuessa. Pese kädet ennen eväiden syömistä ja wc:ssä 
käynnin jälkeen.  

- Yski tai aivasta nenäliinaan tai hihan yläosaan, älä käsiin. Heitä käytetyt 
nenäliinat heti roskikseen. Pese kädet niistämisen jälkeen. 

- Pukukopeissa luistelijoiden on noudatettava turvavälejä ja vältettävä 
lähikontakteja. Mitään tavaroita, eväitä tai juomapulloja ei saa lainata muilta. 

 
 


