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.
Tilan tai liikkeen nimi
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Suunnitelman laatimispäivä
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Suunnitelma on viimeksi päivitetty
8.2.2022

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen
päivittämisestä

Vastuuhenkilön puhelinnumero

Peltola Ida

045 800 2880

1. Suunnitelma tilojen käytöstä
Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita
järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden
lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai
tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.
Toimija voi edellyttää 58 i §:n mukaisesti yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä, jolloin rajoitukset eivät
koske kyseistä tilaa tai toimintaa.
Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen
1200m² tilat jakautuvat kahteen kerrokseen ja laitesijoittelussa on huomioitu mahdollisuus turvaetäisyyksien
säilyttämiseen. Asiakkaita on ohjeistettu välttämään ruuhka-aikoja mahdollisuuksien mukaan. Ruuhka-ajat
löytyvät asiakasohjeistuksesta nettisivujemme etusivulta. Ryhmäliikuntatiloissa asiakasmäärää on rajattu
normaalia pienemmäksi huomioiden kunkin ohjattavan lajin ominaispiirteet.
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Kuntosalilla laitesijoittelu määrittää asiakaspaikat. Ryhmäliikuntasalissa asiakaspaikat on teippimerkattu
lattiaan. Sisäpyöräilysaliin on sijoitelttu henkilökunnan toimesta rajattumäärä pyöriä turvaväleineen.
Suosittelemme asiakkaille kasvomaskin käyttöä tilanteissa, joissa turvaetäisyyksiä ei ole mahdollista
noudattaa, esim. ruuhka-aikaan puku- ja odotustilassa.
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa

Asiakasohjeistusta on saatavilla säännöllisesti kaikissa eri kanavissamme: paikan päällä, nettisivuilla,
sähköpostissa, sosiaalisessa mediassa.
Asiakasohjeistuksen mukaisesti laitteet ja välineet puhdistetaan aina käytön jälkeen.
Käsipaperia ja desinfiointisuihketta on asiakkaiden käytettävissä usealla eri pisteellä ympäri keskusta.
Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus käsienpesuun ja desinfiointiin.
Keskuksen aukioloaikoja laajennettiin korona-aikana 24/7, jotta asiakkailla on mahdollisuus ajoittaa
treeninsä entistä laajemmin myös hiljaiseen yöaikaan.
Ryhmäliikuntatilojen ilmanvaihtoa on parannettu uusilla ilmanlämpöpumpuilla.
Henkilökunta on paikalla ruuhkaisimpaan aikaan ja ohjeistaa asiakkaita tarpeen mukaan.

Edellytämme yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä seuraavasti
Emme edellytä koronapassia asiakkailtamme tällä hetkellä. Kuntoilemaan saavutaan normaalioloissakin vain
terveenä, toisin kuin esimerkiksi ruokakauppoihin, ostoskeskuksiin ym. suuria asiakasmääriä kattaviin
tiloihin. Kuntosali on siis jo lähtökohtaisesti turvallisempi paikka asioida kuin esimerkiksi edellä mainitut tilat.
Koronapassi ei myöskään ole tae sille, etteikö sen haltija voisi rokotuksista tai aiemmin sairastetusta taudista
huolimatta olla koronapositiivinen ja tartuttava.
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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. Asiakkaiden oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi
2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desinfioimiseen
3. Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän
turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä
ehkäiseviin toimenpiteisiin
4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

Muuta huomioitavaa

Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden liikkua etänä. Ryhmäliikuntatuntimme striimataan
asiakkaille online-palveluumme, jolloin asiakas voi siis halutessaan osallistua tunneille paikalla olon sijaan
kotoa käsin.

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)
Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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