Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds (FSL)
säkerhetsanvisningar till huvudmännen för badstränder under coronaepidemin

Badsträndernas säkerhet under coronaepidemin – anvisningar till
huvudmännen för stränderna (uppdaterad 11.5.2020)
Trots coronavirusepidemin ska man på samma sätt som under normala förhållanden förbereda sig för
den kommande badsäsongen med tanke på konsumentsäkerheten och övervakningen av
vattenkvaliteten vid badstränderna.
Det krävs dock också särskilda åtgärder för att förhindra coronavirussmitta.
Nedan behandlas frågor som gäller de allmänna badsträndernas öppettider och säkerhet ur
huvudmännens perspektiv. Anvisningarna har sammanställts utifrån Finlands Simundervisnings- och
Livräddningsförbunds (FSL) anvisningar och olika myndighetskällor.

Badsträndernas öppettider
Enligt regionförvaltningsverkens uppfattning (8.4.2020) har statsrådets restriktioner aldrig gällt
allmänna badstränder annat än i fråga om allmänna utrymmen vid dem, såsom omklädnings- eller
bastuutrymmen.
De allmänna badstränderna har jämställts med motionsspåren, som är öppna för alla. Statsrådet har
dock utfärdat en rekommendation om att onödig vistelse på allmänna platser ska undvikas, men
bestämmelser har utfärdats endast i fråga om anordnande av offentliga tillställningar. Också på
badstränder ska de allmänna rekommendationerna och anvisningarna om hygien och säkerhet följas
för att förebygga smittorisken.
Dessutom fastställde statsrådet 4.5.2020 att följande offentliga lokaler ska öppnas stegvis på ett
kontrollerat sätt fr.o.m. den 1 juni: statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan,
kulturhus, bibliotek, biblioteksbussar, Nationalarkivets kund- och forskarrum, hobbylokaler och
hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubblokaler, organisationers
samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.
Statsrådet kan ännu fatta andra beslut som påverkar användningen av badstränder, men för
närvarande är sådana inte kända.

Förebyggande av smittorisk på badstränder
Enligt nuvarande uppgifter bedöms risken för att smittas av coronaviruset vid bad i naturliga vatten
vara låg. Risken är närmast förknippad med spridning i närkontakter mellan badgästerna, om det i
vattnet eller på stranden samtidigt finns en person som sprider coronaviruset. Mer information:
https://thl.fi/sv/web/miljohalsa/vatten/coronavirus-och-tryggad-vattenforsorjning.
Toaletter och möjlighet att tvätta händerna och/eller tillgång till handdesinfektionsmedel främjar god
hygien och förebygger spridningen av olika mag- och tarmrelaterade infektionssjukdomar. Därför bör
toaletterna hållas öppna. I ljuset av nuvarande kunskap är risken för att coronaviruset sprids via
toaletterna relativt liten. Huvudmännen för badstränderna ska ändå se till att toaletterna är snygga till
exempel genom regelbunden rengöring av ytorna, handpapper och tillräckliga sopkärl. Mer
information: https://www.ttl.fi/sv/stadanvisningar-for-att-forebygga-smitta-av-covid-19%e2%80%af/

Dessa och även andra anvisningar i anslutning till strandsäkerheten finns på webbplatsen för Finlands
Simundervisnings- och Livräddningsförbund www.suh.fi.

