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

Jalasjärven Koulukeskus (uusi sali)
Suunnitelman laatimispäivä
10. 1. 2022

Suunnitelma on viimeksi päivitetty
10.1. 2022

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen
päivittämisestä

Vastuuhenkilön puhelinnumero

Anne Saunamäki, JaNVon puheenjohtaja

040 - 5390012

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
Jokaisen JaNVon ryhmän osallistujamäärä on alle 20 mukaan lukien ohjaajat. Ryhmät käyttävät eri
pukuhuoneita peräkkäisten harjoitusvuorojen käyttäjien kanssa toisiaan majhdollisimman hyvin vältellen

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Ohjaajat ja huoltajat käyttävät maskia muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana ja huolehtivat oman ryhmän
sä toiminnasta ja turvavälisuosituksista.

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa

Noudatetaan Kurikan kaupungin asettamia ohjeita tilankäyttöön
https://kurikka.fi/kurikan-kaupungin-liikunta-ja-nuorisotiloihin-koronarajoituksia-ja-ohjeita/
Tule vain terveenä
Muista hyvä käsi- ja yskimishygienia
Pidä turvavälit ja vältä lähikontakteja. Jos turvaväliä ei voi pitää, käytä maskia.
Maskia tulee käyttää yhteisissä tiloissa (katsomo, aula, pukuhuonetilat) liikuttaessa sekä mahdollisuuksien
mukaan tiloissa harjoitellessa/ liikkuessa.
Ylimääräistä oleskelua liikuntapaikoilla ei suositella. Vuorojen tullessa käyttöön kehotamme saapumaan
harjoituksiin viime tipassa ja treenien päätteeksi poistumaan tiloista mahdollisimman nopeasti.
Harjoitusvuorojen aikana saavat olla paikalla vain harjoituksiin osallistuvat sekä välttämättömät
valmennushenkilöt ja "pukkarivahti". Pukuhuonejärjestelyillä tulee välttää ryhmien kohtaamista
harjoitusryhmien
vaihtuessa. asiakkailta ja toimintaan
Edellytämme
yli 16-vuotiailta
Kategoriat: Koronavirus
osallistuvilta
koronatodistuksen esittämistä seuraavasti
Emme edellytä AVIn kiellon mukaisesti, joka voimassa 20.1. 2022 saakka.
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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
Anne Saunamäki, puheenjohtaja, Jalasjärven Naisvoimistelijat

p. 040 5390012

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)
Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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