
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 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: Ollinsaaren koulu, Antinkankaan koulu, Raahen lukio
	Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen päivittämisestä: Raahen Naisvoimistelijat, Eeva Visuri
	Vastuuhenkilön puhelinnumero: 050 3569968
	Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen: Koulujen ulko-ovilla on mahdollista porrastaa sisääntuloa. Antinkankaan koululla käytämme kahta eri ulko-ovea sisääntuloissa ja poistumisessa. Osallistujat siirtyvät mahdollisimman nopeasti saliin vuoron alkaessa eikä käytävillä tai pukuhuoneissa oleskella. Tunnit lopetetaan ennen varsinaista päättymisaikaa, jotta edellinen ryhmä ehtii tunnilta poistua ennen seuraavan alkamista.
	Muuta huomioitavaa: 
Suosittelemme lataamaan Koronavilkku-sovelluksen puhelimiin.
Suosittelemme omien välineiden käyttöä. Mikäli voimisteluseuran tunneilla on yhteisiä välineitä
käytössä, desinfioidaan ne jokaisen käytön jälkeen.

lmoitathan heti seuralle, mikäli olet osallistunut seuran tunneille koronavirustartunnan alaisena.


	Lisätietoja: www.raahennaisvoimistelijat.fi
email: posti@raahennaisvoimistelijat.fi
	Suunnitelman laatimispäivä: 11.12.2021
	Suunnitelma on viimeksi päivitetty: 4.1.2022
	Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Käsien desinfiointi-/ pesupisteitä on koulujen aula- tai pukuhuonetiloissa. Osallistujamääriltään isoimmat jumpat (50-70hlöä) pidetään suurimmissa liikuntasaleissa (lukio ja Antinkangas), joissa turvavälit on mahdollista pitää. 
	Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: Raahen naisvoimistelijoiden aikuisten ryhmäliikuntatunneilla koronatartuntoja pyritään ehkäisemään ohjeistamalla osallistujat huolehtimaan käsihygieniasta, käyttämään jumppiin saapuessa/poistuessa/ pukutiloissa maskia, huolehtimaan pukutiloissa ja tunnin aikana riittävistä turvaväleistä ja saapumaan tunneille vain oireettomina. Seuratyöntekijät ovat vastaanottamassa osallistujat ennen tuntien alkamista ja antavat hygienia-/turvaväliohjeistusta. Ohjaajat tiedottavat ja muistuttavat tuntien alussa koronaan liittyvistä käytänteistä, lisäksi tiedotamme kotisivuillamme www.raahennaisvoimistelijat.fi ja somekanavissa (Facebook, Instagram). Lasten ryhmissä on käytössä ryhmäkohtaiset ja vanhempien WhatsApp-ryhmät, joissa voidaan nopeasti jakaa tietoa muuttuvista tilanteista.Aikuisten ryhmäliikuntatunneilla koronapassi on käytössä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Koronapassi ja henkilöllisyyden todistaminen vaaditaan yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Passit tarkistetaan ulko-ovella osallistujien saapuessa tunnille.Lasten harrastustoimintaa jatketaan ohjeistaen myös lapset huolehtimaan käsihygieniasta ja tulemaan tunneille vain oireettomina.  Huoltajat voivat oleskella odotustiloissa vain, jos asiasta on erikseen sovittu esimerkiksi terveydellisistä syistä ja tällöinkin kasvomaskia käyttäen. Ohjaajat ovat vastaanottamassa lapset eteisessä. Kasvomaskisuositus on käytössä ohjaajilla ja kaikilla yli 12 v.


