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TURVALLISUUSOHJE
Turvallisuus Kulttuurikuppila Brummin Olet Tässä -keikalla syyskuussa 2021
Tapahtuma järjestetään huomioiden pandemiatilanne ja sen kehittyminen. Tapahtumassa noudatetaan Opetus- ja
kulttuuriministeriön sekä Aluehallintoviraston ohjeistuksia ja määräyksiä. Siisteyteen, hygieniaan ja turvaväleihin
kiinnitetään erityistä huomiota. Tapahtumat on suunniteltu niin, että voimassa olevat vaatimukset toteutetaan.
Tapahtumanjärjestäjä seuraa tautitilanteen kehittymistä päivittäin. Jos tilanne huononee, tapahtumien
yleisökapasiteettia voidaan tarvittaessa rajoittaa tai tapahtumat perua. Peruuttamistapauksessa kaikki lipun ostajat
ovat oikeutettuja lipun hinnan palautukseen lippuehtojen mukaisesti.
Tapahtuman työntekijät ja esiintyjät sitoutuvat noudattamaan heille laadittua turvallisuusohjeistusta.
Yleisön toivotaan sitoutuvan alla esitettyihin ohjeisiin:
1.

Kulttuurikuppila Brummin järjestämälle Olet Tässä -keikalle ei saa saapua flunssaoireisena tai kuumeisena.
Rajoitus koskee esiintyjiä, yleisöä ja työntekijöitä.

2.

Tapahtumassa noudatetaan voimassa olevaa kasvomaskisuositusta.

3.

Liput suositellaan ostamaan ennakkoon Tiketistä. OKM:n ohjeistuksen mukaisesti lipunostajalta edellytetään
yhteystietojen täyttämistä, jotta mahdollisessa altistumistapauksessa kaikki kävijät saadaan tavoitettua.
Ennakkolipunoston yhteydessä annetaan yhteystiedot Tiketille. Portilta lipun ostavalta henkilöltä kirjataan
ylös tarvittavat yhteystiedot. Nämä tiedot hävitetään kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen.

4.

Mikäli olet tapahtuma-aikaan tartuntatautilääkärin määräämässä tartuntatautilain mukaisessa eristyksessä
tai karanteenissa, lääkärintodistus esittämällä korvataan lipun hinta. Oireettoman henkilön karanteeni,
esimerkiksi matkustukseen tai altistumiseen liittyen, ei ole korvaukseen oikeuttava syy. Jos henkilö on käynyt
koronatestissä, ja odottaa tapahtuman aikana (tapahtumapäivänä) testitulosta, korvataan lipun hinta. Näissä
tilanteissa lipun hankkinut voi palauttaa lippunsa ja saada siitä rahansa takaisin ilmoittamalla tilanteestaan
viim. 4 tuntia ennen konserttia. Jos sairastut etkä pääse konserttiin, olethan yhteydessä ensisijaisesti
sähköpostitse osoitteeseen: brumminkeikat@gmail.com.

5.

Esiintyjät ja työntekijät noudattavat työssään turvavälejä ja yleisö toisiinsa riittävää etäisyyttä toisistaan.
Yleisön turvaetäisyydet mahdollistetaan laajalla tapahtuma-alueella ja turvaväleillä pöytäseurueiden välillä.

6.

Tapahtumapaikalla noudatetaan hyvää käsi- ja yskintähygieniaa: kädet kannattaa pestä paikalle saapuessa ja
poistuttaessa, yskiä täytyy nenäliinaan tai omaan hihaan. Yleisölle on tarjolla käsidesiä lippujen tarkastuksen
yhteydessä paikalle saavuttaessa ja laajalti eri puolin tapahtuma-aluetta.

7.

Portit alueelle avataan aikaisin ja yleisöä toivotaan paikalle ajoissa tungoksen välttämiseksi (portit avataan
perjantaina klo 19, lauantaina klo 18). Festivaalin työntekijät seuraavat turvavälien noudattamista
mahdollisissa jonoissa.

8.

Esityksen jälkeen alueelta poistutaan rauhallisesti. Tapahtuman työntekijät huolehtivat, että turvavälejä
noudatetaan.

Tapahtuman työntekijät tarvittaessa ohjeistavat ja auttavat yleisöä ohjeistuksien noudattamisessa ja turvallisen
tapahtuman luomisessa. Kiitos.
Tämä ohjeistus saattaa täydentyä tai muuttua.
Ajantasainen ohjeistus on luettavissa www.olettässä.fi verkkosivulla.
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