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
Talihalli, Talin sulkapallo- ja squashkeskus Oy
Suunnitelman laatimispäivä
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Suunnitelma on viimeksi päivitetty
12.3.2021

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen
päivittämisestä Sari Niemistö, toimitusjohtaja

Vastuuhenkilön puhelinnumero
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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.
Kahvio
- vain take away pelaajille (ei ulkopuolisille)
- alkoholimyynti keskeytetty

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen
Noudatamme kaikissa tiloissamme 10 henkilön maksimimäärää

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Tuloaula: max 10 henkilöä
Odotustila sulkapalloilijoille: max 10 henkilöä
Odotustila squashpelaajille kenttä no 2: max 10 henkilöä
Sulkapalloalue, käytössä 5 kenttää
- palaajamäärä max 10 henkilöä, 2 henkilöä/kenttä
Squash-alue, käytössä 5 kenttää
- pelaajamäärä max 10 henkilöä, 2 henkilöä/kenttä
Pingis/liikuntatila 2 krs:
- pelaajamäärä 2 henkilöä
VIP-tila/kerhohuone
tilapäisesti suljettu
Pukuhuonealueet (suihku ja sauna) on suljettu

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
- Kenttävaraukset maksetaan varauksen yhteydessä verkossa. Kassa-asiointi minimimoidaan.
- Tiloihin päästetään vain pelivuoron varanneet henkilöt, 2 /kenttä. Emme tällä hetkellä ota tiloihimme ulkopuolisia henkilöitä.
- Pelaajat voivat tulla tiloihin aikaisintaan 10 min ennen pelivuoron alkua. Ovi on lukittuna ja se avataan em. mukaisesti.
- Pelaajat poistuvat kentiltä viimeistään 3 min ennen vuoron päättymistä ja siirtyvät välittömästi ulos hallista.
- Seurat ja joukkueet vastaavat omasta toiminnastaan ja huolehtivat määräysten noudattamisesta Talihallin tiloissa.
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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

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, asiakkaan tai seurueen välille tulee mahdollistaa 2 metrin turvavälit
2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desifioimiseen
3. Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä ehkäiseviin
toimenpiteisiin
4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
Tiloissamme on ohjeistus- ja inforuudut, joissa muistutetaan min 2 metrin turvaleistä, maskipakosta aina pelikentän ulkopuolella, käsihygieniasta ym
THL:n korona-ohjeista.
- Yllä mainituista asioista tiedotetaan ja muistutetaan asiakkaita uutiskirjeen muodossa sekä nettisivuilla: www.talihalli.fi.
- Henkilökunta käy tehostetusti tiloissamme muistuttamassa 2m turvavälistä ja muista käytännöistä
- Saapuvia asiakkaita muistutetaan 2m turvavälistä sekä toimintaedellytyksistä tiloissamme
- Käsidesit esillä useissa paikoissa koko hallin alueella. Käsien pesu mahdollista myös useammassa wc-tilassa sekä aulassa, THL: n
käsienpesuohjeistus.
- Siivousta on tehostettu. Lisäksi henkilökunta suorittaa pintojen desinfiointia tehostetusti. Asiakkaita om ohjeistettu desinfioimaan squashkenttien ovi
ja muut kosketuspinnat pelivuoronsa jälkeen kentän edessä olevilla välineillä ja puhdistusaineella.

Muuta huomioitavaa
Tämä suunnitelma on nähtävissä yrityksen kotisivuilla www.talihalli.fi sekä hallin asiakaspalvelussa ja infotaululla.

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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