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 tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa 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

LSAVI:n päätöksen mukaisesti 27.2.-26.3. tiloissamme saa järjestää vain tilaisuuksia, joihin osallistuu
enintään 6 henkilöä. LSAVI:n päätöksen mukaisesti sisäliikuntaa tai ryhmäharrastustoimintaa ei sallita
8.3.-21.3.2021.

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt

LSAVI:n päätöksen mukaisesti 6.3.-5.4.2021 tiloissamme ei saa oleskella kasvotusten tai samassa tilassa
alle kahden metrin etäisyydellä. Tämä on varmistettava istumajärjestelyin. Vaatimuksen on toteuduttava
koko tiloissamme olon aikana ml. sisääntulo ym.

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa

Eri tilojamme (esim. alakerran Sävelsali ja yläkerran Laululuhti) voi samanaikaisesti käyttää kaksi 6:n
henkilön ryhmää, jos ryhmät eivät kohtaa fyysisesti. Tämä tulee järjestää eri ulko-ovea käyttäen tai
sisääntulot ja poistumiset porrastaen.
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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

Tilojen vuokraajalta edellytämme kaikkien paikallaolijoiden ohjeistamista toimimaan edellä
olevan kohdan 2 ohjeistuksen mukaisesti. Maskin käyttöä suosittelemme kaikille, joilla ei ole
lääketieteellistä syytä olla sitä käyttämättä.

Lisätietoja

Lisätietoja Lounais-Suomen Aluehallintoviraston päätöksistä, joiden pohjalta suunnitelma on
tehty: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902760

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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