
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 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 

Suunnitelman laatimispäivä Suunnitelma on viimeksi päivitetty 

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen 
päivittämisestä 

Vastuuhenkilön puhelinnumero 

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. 

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen 

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt 

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa 
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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 

Lisätietoja 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)  

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 
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www.avi.fi
www.avi.fi
https://avi.fi/kirjaamopalvelut
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	Tilan tai liikkeen nimi: Riihimäen Jäätaiturit Ry
	Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen päivittämisestä: Nina Hannola
	Vastuuhenkilön puhelinnumero: 0409354895
	Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen: Riihimäen Jäätaiturit Ry toimii Riihimäen jäähallin tiloissa. Luisteluharjoitusten aikana ja niiden yhteydessä luistelijoiden vanhempien pääsyä jäähallin tiloihin rajoitetaan. Ainoastaan kilpailevien joukkueiden jäävalvoja (1 henkilö/joukkue/harjoituskerta) voi omalla vuorollaan liikkua jäähallin tiloissa. Muilta osin vanhemmat odottavat harjoitusten päättymistä ulkona. [Selaa nuolella alemmas].
Tehdessään jäävalvonnan rooliin liittyviä tehtäviä jäähallin vaihtoaitiossa jäävalvojan suositellaan käyttävän maskia, ja välttämään ylimääräisiä kontakteja muihin ihmisiin.
	Muuta huomioitavaa: 
	Lisätietoja: Tämä suunnitelma ja sen sisältö julkaistaan seuran jäsenille sähköpostitse sekä seuran nettisivuille rjt.sporttisaitti.com.
	Suunnitelman laatimispäivä: 13.12.2021
	Suunnitelma on viimeksi päivitetty: 13.12.2021
	Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Muodostelmaluistelussa lajille tyypillisesti luistelijat luistelevat jäällä otteessa ja lähikontaktissa. Tästä syystä emme näe syytä erillisille luistelijoiden välisten kontaktien rajoittaville toimenpiteille esimerkiksi pukukopissa.Mikäli jäähallin tiloista vastaava Riihimäen kaupunki antaa tarkempia ohjeita tilojen tai pukukoppien käyttöön, otamme ohjeet niissä tilanteissa huomioon.
	Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: Hallin tiloissa liikkuessa suosittelemme vahvasti maskin käyttöä seuramme joukkueiden jäävalvojalle, luistelijoille ja valmentajille.
Mikäli järjestämme yleisötilaisuuksia, tarkastamme niihin osallistuvalta, yli 16-vuotiaalta yleisöltä koronapassin.
Mahdollisissa tartunta- ja altistumistilanteissa toimimme terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.


