Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma
Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa
tarkoitetun päätöksen, asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan
on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelma on siihen
sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistujien nähtävillä.
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1. Suunnitelma tilojen käytöstä
Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita järjestämään tilojen käytön siten, että
asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan
ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotiloissa tai oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15
minuutin ajan.
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa
erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen

Vain välttämättömät joukkueen/harrasteryhmän/vuoron varanneen toimihenkilöt voivat
osallistua harjoitustapahtumaan (valmentajat, huoltajat, joukkueenjohtaja). Käytön valvonnasta
vastaa tapahtuman järjestäjä/vuoron varannut vastuuhenkilö. Ohjeiden noudattaminen on
käyttöoikeuden ja asiakkuuden edellytys, jotka asiakas hyväksyy tullessaan liikuntasaliin.
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt

Liikuntasalin tiloissa toimitaan ryhmäkokorajoitusten mukaisesti. Harjoituksiin tullessa
huomioidaan pukutilojen käytössä turvavälit sekä vältetään turhaa oleskelua em. tiloissa.
Siirrytään harjoituskentälle mahdollisimman ripeästi. Tiloissa on mahdollistettu turvavälit.
Vanhempia ohjeistetaan tuomaan lapset harjoituksiin ja välttämään turhaa oleskelua
harrastustiloissa.
Terveysturvallisuuden saavuttamiseksi kävijöitä ohjeistetaan hajaantumaan kaikkiin liikuntatilan
pukuhuoneisiin ja kävijöitä ohjeistetaan, että vain välttämätön vaatteenvaihto tapahtuu
yhteisissä liikuntatiloissa.
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa

Asiakkailla on mahdollisuus pestä kädet saippualla tai käyttää käsidesiä
Maskin käyttöä suositellaan aina kodin ulkopuolisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa 12 vuotta täyttäneiltä.
Maskia ei tarvitse käyttää urheilusuorituksen aikana
Toiminnan järjestäjien (mm. urheiluseurojen, ryhmien järjestäjien) tulee aluehallintoviraston (AVI) ohjeiden
mukaisesti tehdä kirjallinen suunnitelma koronaturvallisuuden toteuttamiseksi liikunta- ja muissa
harrastetiloissa tapahtuvissa harjoituksissa, kilpailuissa tai tapahtumissa. Lisätietoa AVI:n sivuilta.
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2. Tilojen hallinnasta vastaavan yleiset velvollisuudet
Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan toiminnan järjestäjän ja tilojen hallinnasta vastaavan on huolehdittava, että
1.
2.
3.
4.

Asiakkaiden oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi, asiakkaan tai seurueen välille tulee mahdollistaa 2 metrin turvavälit
Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desifioimiseen
Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä
ehkäiseviin toimenpiteisiin
Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

Muuta huomioitavaa

Asiakkaita on kirjallisesti ohjeistettu olla tulematta tiloihin flunssan oireisena, pienetkin
hengitystieinfektio oireet tarkoittavat poisjääntiä harjoituksista ja joukkuetoiminnasta. Asiakkaamme
toimivat hyvin vastuullisesti ja noudattavat annettuja ohjeita, jotta liikuntasaleja on mahdollista myös
jatkossakin pitää auki terveysturvallisesti.

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot

2/2

