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.
Toimija voi edellyttää 58 i §:n mukaisesti yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä, jolloin rajoitukset eivät
koske kyseistä tilaa tai toimintaa.
Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen
- tiloihin päästetään vain numeroidun istumapaikan (teatterilippu) ostaneet katsojat, lipuntarkastus
suoritetaan jo ulko-ovilla
- esitystiloissa esiintyjien ja katsojien välistä etäisyyttä lisätään poistamalla kaikista esitystiloista myynnistä
ensimmäinen katsomorivi
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Katsojien sisäänsaapumista porrastetaan:
a) mahdollistamalla yleisön tilaisuuksiin saapuminen tuntia ennen esitystä asiakasvirtojen porrastamiseksi
b) avaamalla teatteritilan/katsomon ovet katsojien istuinpaikoilleen siirtymisen porrastamiseksi 20 min
ennen esityksen alkua
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
- tiloissa on optimoitu ja mahdollisimman tehokas ilmanvaihto
- tiloissa on tehostettu siivous
- aulahenkilökunta sekä muu teatterin henkilökunta käyttää kasvomaskia aina työtehtävän sen salliessa
tiloissa liikkuessaan sekä erityisen huolellista käsihygieniaa
- suositamme vahvasti asiakkaillemme kasvomaskin käyttöä tiloissamme, asiasta tiedotetaan aktiivisesti
etukäteen verkkosivuillamme sekä tiloisamme olevin tiedottein.
- aulatiloissa on turvaväleistä muistuttava ohjeistus (julisteet ja lattiatarrat)
- tiloissa on esillä runsaasti käsidesiautomaatteja ja irtopulloissa käsidesiä
- ravintolapalveluiden osalta asiakkaita ohjataan etukäteeen tiedottamalla tilaamaan tarjoilunsa ennakkoon
ravintolapalveluiden jonojen ehkäisemiseksi
- teatterin tiedotuksdessa korostetaan asiakkaiden saapumista tapahtumiimme vain terveinä
- lippuvaihdonylitilanteet
organisoidaan
joustaviksi,
jotta vähänkin oireiset aktiivisesti vaihtavat lippunsa
Edellytämme
16-vuotiailta
asiakkailta
ja toimintaan
myöhempäänkoronatodistuksen
ajankohtaan. Käytännöistä
tiedotetaan
aktiivisesti.
osallistuvilta
esittämistä
seuraavasti
- mikäli aulatiloissa uhkaa syntyä ruuhkatilanteita, aulahenkilöstö ohjaa ihmisten liikkumista aktiivisesti
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. Tilojen hallinnasta vastaavan yleiset velvollisuudet
Tartuntatautilain
huoleh ittava, että

n mukaan toiminnan järjestäjän ja tilojen hallinnasta vastaavan on

siakkai en oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi
siakkailla on oltava mah ollisuus käsien pesuun tai esin ioimiseen
siakkaille on annettava ohjeistus käsien puh istamiseen, riittävän
turvaetäisyy en ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä
ehkäiseviin toimenpiteisiin
Toimipaikan tilojen ja pintojen puh istamista tehostetaan

Muuta huomioitavaa

- Teatterin asiakkailta ei edellytetä koronapassin esittämistä.
- Ravintolatoiminnassamme toimimme viranomaisten ajankohtaisten ohjeistusten sekä määräysten
mukaisesti (huomioiden esim. voimassaolevat asiakaspaikkojen sekä anniskeluaikojen rajoitukset)
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