1 (2)

Gällande begränsningar och rekommendationer i
Tammerfors stads tjänster
Tammerfors stad följer i sina tjänster rekommendationer utfärdade av Birkalands regionala
pandemiarbetsgrupp. Följande rekommendationer och begränsningar gäller för tjänster som
staden tillhandahåller:
Hobbyverksamhet för högst tio personer under 20 år tillåts i stadens
inomhusidrottsanläggningar och i skolornas, daghemmens och bibliotekens inomhuslokaler.
För övrigt är stadens inomhusidrottsanläggningar och gym stängda tillsvidare.
Simhallarna får ha öppet i begränsad omfattning för hobbygrupper för personer under 20 år,
skolornas elevgrupper, över 65-åringar, de med ett specialsimkort samt pensionärer.
Pausen för lagsporter för vuxna och kontakt- och kampsport fortsätter tills den regionala
pandemiarbetsgruppen rekommenderar annat.
Utlåning från bibliotek sker som vanligt, men tidningsläsesalarna samt arbets- och
hobbylokalerna är stängda. Kunder bör använda munskydd om det inte finns hälsorelaterade
hinder för det.
Kulturlokaler och museer håller öppet som vanligt. (Milavida öppnas i februari.)
Ungdomslokaler är stängda tillsvidare.
I alla publikevenemang som hålls inomhus i stadens lokaler följs begränsningen på högst tio
personer.
Undervisningen i arbetar- och medborgarinstitut sker tillsvidare på distans eller har tagit paus
tills den regionala pandemiarbetsgruppen rekommendrar annat. Grundläggande utbildning i
konstämnen för personer under 20 år kan genomföras i mindre än tio personers grupper.
Skolorna i Tammerfors följer Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendation om
munskydd för alla personer över 12 år. Skolorna ger närmare anvisningar om användning av
munskydd.
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Stadens personal bör ha munskydd i sina arbetsuppgifter på stadens alla verksamheter, t.ex.
inom småbarnspedagogiken, grundskolan, läroanstalter på andra stadiet och på kontor. I stället
för munskydd kan anställda på daghem eller i skolor använda visir. Social- och
hälsovårdstjänster tillhandahålls i första hand som närtjänster. Grundläggande utbildning och
utbildning på andra stadiet fortsätter i Tammerfors som närundervisning.
Onödiga resor bör undvikas, särskilt till landskap som befinner sig i accelerationsfasen. Vi
avråder för tillfället t.ex. från resor till Helsingforsregionen.
www.tampere.fi/coronavirus

