OHJE JÄMSÄN KAUPUNGIN TILOJA KÄYTTÄVILLE, KAUPUNGIN PUOLESTA VARAUKSIA
VASTAANOTTAVILLE SEKÄ TOIMIALOILLE KORONAPASSISTA
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt 3.12.2021 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien
alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli
20 (kaksikymmentä) henkilöä. Rajoitus on voimassa 6.12.2021-5.1.2022.
Vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille toiminnanharjoittaja voi ottaa käyttöön
koronapassin, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tilaisuuksia ja
tapahtumia ovat muun muassa ottelut, turnaukset, esitykset ja näytökset. Aluehallintoviranomaisen
sivustolta voi tarkistaa kuuluuko järjestettävä tilaisuus kokoontumisrajoituksen piiriin Usein kysyttyä
koronaviruksesta - Tietoa - Uutishuone - Aluehallintovirasto Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta
täyttäneiltä henkilöiltä.
Vaatimus koronapassista ei koske tilaisuuden työntekijöitä tai esiintyjiä eikä esimerkiksi
• urheiluottelun pelaajia tai toimitsijoita
• messujen näytteilleasettajia
• myyjäisten tai markkinoiden myyjiä ja kojunpitäjiä
• tilaisuuden järjestämiseen osallistuvia talkoolaisia.
Koronapassia ei tarkasteta näiltä henkilöiltä, vaikka he olisivat yleisön kanssa samoissa tiloissa tai muuten
suorassa kontaktissa yleisöön. Jos tällainen henkilö siirtyy tehtävänsä päätyttyä seuraamaan tapahtumaa,
täytyy häneltä koronapassi tarkastaa kuten muiltakin asiakkailta, jos järjestäjä on ottanut sen käyttöön.

Jämsän kaupunginhallitus on päättänyt 7.12.2021 , että mikäli kaupungin omistama tila on annettu
ulkopuolisen käyttöön, koronapassin käyttämisestä päättää kyseinen toiminnanharjoittaja lainsäädännön
ja toimivaltaisen viranomaisen päättämien rajoitusten mukaan.
Jämsän kaupungin järjestämissä yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa edellytetään EU:n digitaalisen
koronatodistuksen esittämistä, mikäli toimintaan kohdistuu tartuntatautilain 58 a §:n 2 ja 3 momentin
nojalla annetussa asetuksessa säädetty taikka 58 tai 58 d §:n mukaisessa viranomaispäätöksessä määrätty
rajoitus tai velvoite. Koronapassin edellyttäminen Jämsän kaupungin järjestämissä yleisötilaisuuksissa ja
tapahtumissa päättyy rajoitusten poistuessa. Kaupungin palvelukohtaisten koronapassin
käyttöönottamisesta päättää vs. kaupunginjohtaja toimialojen esitysten ja valmiusjohtoryhmän
linjausten pohjalta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamat päätökset eivät kohdistu yksityistilaisuuksiin tai
harrastustoimintaan. Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjiä kehotetaan kuitenkin noudattamaan
koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset
eivät koske. Jämsän kaupungin sisätiloja varaavia ja käyttäviä pyydetään seuraamaan myös
ajantasaisia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronaohjeistuksia.
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