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 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
Kaikessa harjoittelussa noudatetaan henkilömäärärajoitusta 10 henkilöä hallissa. Kilpailuissa suositellaan
koronapassin käyttöä ja kisajärjestäjät tekevät terveysturvallisuussuunnitelmat sekä noudatettavan Sagin
ohjeistusta kilpailujen järjestämisestä.
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Jokaiselle kentälle on oma kulkuovi. Kentät on erotettu väliaidoilla.

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
- Suosittelemme harjoitusten porrastamista siten, että edellinen ryhmä lopettaa harjoitukset vähän aiemmin
ja seuraava ryhmä aloittaa harjoituksensa vähän myöhemmin.
- Radan rakentamisessa ja rataantutustumisessa tulee noudattaa riittäviä etäisyyksiä ja osallistujien
suositellaan käyttävän maskia. Radan rakentamista ja rataantutustumista nopeuttaa ennakkoon
harjoittelijoille jaettu ratapiirros.
- Suosittelemme, että koirakot odottavat vuoroaan ulkona. Mikäli sään tai muiden olosuhteiden takia
odottaminen tapahtuu hallissa, tulee huolehtia riittävien etäisyyksien säilymisestä ja suosittelemme
odottaessa maskin käyttöä.
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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
Kentillä on käsidesiä ja toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus pestä kädet hallin WC-tiloissa, jossa
tehostettu siivous. Hallin ovilla sisään tultaessa on koronaohjeistus (sisältää ohjeet käsidesin käytöstä,
turvaväleistä, oikeasta yskimistekniikasta, ja siitä ettei paikalle saa tulla sairaana tai yhtään oireisena).

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)
Aluehallintovirastojen yhteystiedot

2/2

