
TURVALLISUUSOHJE OMPELIMOON 

 

• Pidä turvaväli muihin ihmisiin 1-2m aina kun se on mahdollista.  
• Kun joudut työskentelemään lähikontaktissa, käytä kirurgista maskia/ visiiriä.  
• Visiirin ulkopinnat ja kosketuskohdat tulee desinfioida, joka käyttökerran jälkeen 
• Vältä lähikontaktissa keskustelu. 
• Puhdista yhteiskäytössä olevat laitteet ennen käyttöä, pyyhkimällä ne miedosti 

emäksellä pesuaineella tai alkoholipitoisella puhdistusaineella (ETAX A12). 
• Ei välttämättömät pesut ja korjaukset tehdään vasta sen jälkeen, kun pukujen on 

annettu levätä koskemattomina n.3h, jolloin viruksen määrä alkaa vähentyä. 
Nopeamman käsittelyn vaatiessa käytä FFP2 suusuojainta.  

• Vain 2 henkilöä kerrallaan pienissä tiloissa kuten kaavoitus, silitys, erikoiskone, 
sovitus ja modistin huoneet. 

 

 

Jokaisella on velvollisuus huomauttaa henkilöä, joka ei noudat teatterin yleisiä 
turvallisuusohjeita. 



 
 
Pukusovituksen turvallisuusohje: 
 
ET VOI OSALLISTUA pukusovitukseen jos 

ü olet sairaana. Sairauden jälkeen on oltava yksi täysin oireeton päivä välissä 
ü olet ollut tai joku perheestäsi on ollut ulkomailla viimeisen 14 vuorokauden sisällä 
ü pukusovitukseen osallistuvan (koskee niin sovitettavaa kuin sovittajaa) on pestävä kädet ennen jokaista 

sovitusta. Käsienpesu tehdään THL:n käsienpesuohjeen mukaisesti sovitustilan vesipisteellä 
ü käytettävä käsidesiä sovitustilaan saapuessaan 
ü noudatettava yleisiä hygieniaohjeita 

 
 
Safety instructions for costume fitting: 
 
YOU CANNOT PARTICIPATE costume fittings: 

ü If you are sick. If you have been sick, you have to have one day waiting period between sick and well. 
ü If you have been abroad last 14 days 
ü All people, artist and costume team, participating costume fitting must: 
ü wash hands before every single fitting. Handwashing will be done in fitting room sink by following 

instructions by THL 
ü use hand disinfectant before entering fitting room 
ü follow general hygiene instruction  

 
 
Sovitustilojen (tähän tilojen nimet/numerot) käyttö, varustus, siivous ja tarkastus 

ü tilan ulkopuolella seinässä on tämä turvallisuusohje suomeksi ja englanniksi 
ü tilan ulkopuolella seinässä on oheiset yleiset hygieniaohjeet 
ü sovitusten aikataulu on suunniteltava siten, että käytäville ei muodostu jonoja tai usean ihmisen ryhmiä  
ü tilan ulkopuolella oleva wc-tilaan tehdään tehostettu siivous päivittäin  
ü sovitustilaan tehdään tehostettu siivous päivittäin ml. ovenkahvojen ja muiden yleisten kosketuspintojen 

puhdistus 
ü tilan sisäpuolella on käsidesipullo (Tarkastus päivittäin) 
ü tilan sisäpuolella on desinfioivat pyyhkeet, joilla voidaan tarvittaessa pyyhkiä ovenkahvat ja muut yleiset 

kosketuspinnat (Tarkastus päivittäin) 
ü siivouksessa noudatetaan TTL:n COVID-19 siivousohjeita 

 
 
Tämän ohjeistuksen on laatinut (Puvuston päällikkö Tiina Sivonen) yhteistyössä varautumisryhmän kanssa 26.3.2020. 
 



TURVALLISUUSOHJE NÄYTÖSTYÖHÖN 

Näyttämöllä tapahtuva pukeminen 

• Pidä turvaväli muihin ihmisiin 1-2m aina kun se on mahdollista.  
• Kun joudut työskentelemään lähikontaktissa, käytä kirurgista maskia/ visiiriä.  
• Visiirin ulkopinnat ja kosketuskohdat tulee desinfioida, joka käyttökerran jälkeen.   
• Vältä lähikontaktissa keskustelua. 
• Jokaisen pukuvaihdon jälkeen pese tai desinfioi kädet, jos se on mahdollista.  

Kun pukeminen on selän takana tapahtuvaa sulkemista ja avaamista ei jokaisen näyttelijän jälkeen 
tarvitse desinfioida käsiä.  

• Käsien pesu tehdään THL käsienpesuohjeen mukaisesti. Jos ei ole mahdollisuutta pestä käsiä käytä 
käsidesiä THL ohjeiden mukaisesti. 

• Tarvittaessa työntekijä voi käyttää suojakäsineitä, jotka desinfioidaan ETAX A12 liuoksella, joka 
vaihdon välissä. Tällä ehkäistään käsien liiallinen kuivuminen. 

• Jos käytät suojakäsineitä, riisu ne koskematta suojakäsineiden ulkopintaa.  
• Päähineiden ja kasvojen alueella olevat asusteet on kuljetettava toisistaan erillään (erillisissä 

koreissa). 
• Näytöksessä käytettyjen vaatteiden pöyhimistä on vältettävä. 
• Näyttelijät pukee itse itseään niin pitkälle kuin mahdollista ja auttavat toisiaan, jotta kontakteja 

muihin saadaan vähennettyä. Mikäli on mahdollista ripustaa hän käytetyt vaatteet takaisin 
paikoilleen. 

• Vain 2 henkilöä kerrallaan pienissä tiloissa kuten toisen kerroksen huoltohuoneissa ja taukotilassa. 

 

TURVALLISUUSOHJE PUKUHUOLTOON  

• Pidä turvaväli muihin ihmisiin 1-2m aina kun se on mahdollista.  
• Kun joudut työskentelemään lähikontaktissa, käytä kirurgista maskia/ visiiriä.  
• Visiirin ulkopinnat ja kosketuskohdat tulee desinfioida, joka käyttökerran jälkeen.   
• Vältä lähikontakteissa keskustelua. 
• Likapyykkiä lajitellessa käytä FFP2 suusuojainta, visiiriä ja hanskoja. 
• Silittäessä saman päivän aikana käytettyjä esitysvaatteita on käytettävä FFP2 suusuojainta 
• Vaatteet voi huoltaa normaaleissa pesulämpötiloissa. 
• Käytetään desinfiointiin ETAX A 12. 
• Otsonikaappi ei tapa COVID-19- virusta. 
• Pyykkikorit ja kuljetuskärryt pestään miedosti emäksisellä pesuaineella.  
• Vain 2 henkilöä kerrallaan pienissä tiloissa kuten toisen kerroksen huoltohuoneissa ja taukotilassa. 
• Ei välttämättömät pesut ja korjaukset tehdään vasta sen jälkeen, kun pukujen on annettu levätä 

koskemattomina n.3h jolloin viruksen määrä alkaa vähentyä. Nopeamman käsittelyn vaatiessa 
käytä FFP2 suusuojainta. 
 
 
 

Jokaisella on velvollisuus huomauttaa henkilöä, joka ei noudat teatterin yleisiä turvallisuusohjeita. 

 


