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CORONAVIRUS-COVID-19  
 
Critérios concretos para celebrar eventos específicos  
 
5 de março de 2020 - Comunicado à imprensa; do órgão de administração cantonal. 
                                     
O órgão de administração cantonal especificou os critérios para a organização de 
eventos de acordo com as recomendações federais ajustadas de ontem. Eventos 
com mais de 1000 participantes permanecem proibidos. Para eventos com 150 a 
1000 participantes, é realizada uma análise de risco por meio da linha direta. 
No entanto, o organizador permanece responsável. 
As autoridades federais especificaram os critérios para a organização de eventos em 
vistas ao vírus corona na noite de quarta-feira, 4 de março. O órgão de gestão 
cantonal (KFO), portanto, revisou suas recomendações aos organizadores em 
consulta com o diretor da saúde, assuntos sociais e integração. Os organizadores do 
evento ainda são responsáveis. Eventos com mais de 1000 participantes 
permanecem proibidos, de acordo com o Conselho Federal. Para eventos com 150 
a 1000 participantes, é realizada uma análise de risco através da linha direta 
+0800 634 634. A linha direta pode resultar em tempos de espera como resultado da 
sobrecarga de chamadas. 
 
Se a linha direta não for alcançada, tente novamente mais tarde. 
Por exemplo, os organizadores devem chamar a atenção às pessoas com 
potencial risco de contaminação.   
 

1. Isso aplica-se principalmente às pessoas com 65 anos ou mais, bem como 
pessoas com as seguintes doenças:  

2. pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias 
crônicas, doenças e terapias que enfraquecem o sistema imunológico, ou 
câncer.  

3. Além disso, os participantes devem ser informados sobre as medidas gerais 
de proteção, como higiene das mãos, distância ou tosse e higiene de 
climatização. Isso pode ser feito, por exemplo, fixando os afixes oficiais do 
Ofício Federal da Saúde Pública.  

4. As pessoas que estão doentes ou se sentem doentes não devem comparecer 
ao evento. Obviamente, essas recomendações também se aplicam aos 
eventos menores.  

5. Não é absolutamente necessário entrar em contato com as autoridades 
sanitárias, mas ainda é importante assumir a responsabilidade pessoal. As 
informações e assinaturas que tinham sido pedidas são omitidas.  
 

As autoridades agradecem à população pela compreensão e aos organizadores pela 
implementação independente das medidas. 
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