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 sisä- tai ulkotiloissa tai oleskelua samassa sisätilassa 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

Parkanon Kiekko ry:llä on käytössä 13.12.2021 alkaen koronapassin tarkistus kaikissa toimintansa
alaisissa tapahtumissa. Koronapassi tarkistetaan muun muassa kaikissa ottelu- ja harjoitustapahtumissa ja
se koskee kaikkia yli 16-vuotiaita katsojia, pelaajia, toimihenkilöitä, tuomareita ja toimitsijoita.
Jokaisella toimintaan osallistuvalta yli 16-vuotiaalta seuran joukkueenjohtajalta, valmentajalta,
huoltajalta ja muulta toimijalta vaaditaan voimassa oleva koronapassi. Koronapassin voimassaolon
tarkistaa joukkueenjohtaja tai joku muu sovittu joukkueen toimihenkilö.
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt

Tiloihin pääsevät vain koronapassilliset henkilöt.
Pukuhuonetiloissa on sallittua olla vain toiminnan kannalta välttämättömät koronapassilliset henkilöt.
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa

Voimassa on maskisuositus ja yleiset hygieniaohjeistukset.
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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
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