
  

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. 

1.  Suunnitelma tilojen käytöstä 
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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. 

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen: Studiolla tapahtuvien opetus- ja ohjaustuntien osallistujamäärä rajataan max. 10 henkilöön (mukaan 
lukien ohjaaja). Näin pystymme peilisalin puolella turvaamaan kaikille osallistujille tarvittavan turvaetäisyyden ja vähennämme lähikontaktien 
määrää. Belenos Studion toiminta on normaalioloissakin pääasiallisesti alle 10 hengen pienryhmätoimintaa. 

Opetus- ja ohjaustunnit järjestetään porrastetusti, jotta eteis- ja pukuhuonetilojen ruuhkaantumiselta sekä lähikontaktien mahdollisuudelta 
vältytään. Kaikkien varaustuntien väliin jätetään 15 minuutin vaihtoaika. Ohjaajat ja vuokralaiset velvoitetaan noudattamaan vaihtoaikaa, 
mikäli tuntia seuraa toinen opetus-, ohjaus- tai muu vuokratunti.  

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Kaikkia studiolla toimivia tahoja tulee ohjeistaa saapumaan paikalle vain oireettomana ja heitä 
pyydetään noudattamaan terveysviranomaisten karanteeni-ohjeistuksia. 

Asiakaspaikat tanssisalin puolella sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. Paikat merkitään lattiateippauksilla siten, että 2 metrin turvavälit 
säilyvät tuntien ajan. Ohjaajat ja vuokralaiset velvoitetaan huolehtimaan merkittyjen asiakaspaikkojen noudattamisesta ja tarvittaessa 
muistuttamaan tunneillensa osallistuvia henkilöitä niiden käytöstä. 

Kaikkia studiolla toimivia tahoja ohjeistetaan huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja maskia suositellaan käytettäväksi studion yleisissä 
tiloissa (eteis-, käytävä- ja pukuhuonetilat), joissa turvaetäisyyksien pitäminen on haasteellista. Tarjoamme kertakäyttöisiä kasvomaskeja 
asiakkaillemme sisääntulon yhteydessä.  

Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Huolehdimme käsienpesupaikalla käsisaippuan ja -papereiden riittoisuudesta 
sekä tarjoamme desinfioivaa käsihuuhdetta asiakkaillemme eteistiloissamme. 

Asiakkaiden oleskelu ja liikkuminen tilassa pyritään järjestämään väljästi, niiltä osin kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon 
ottaen on mahdollista. Tämä huomioidaan mm. niin, että tunneille osallistujia tulee informoida pukuhuone- ja eteistilan niukkuudesta ja 
kehottamaan osallistujia mahdollisuuksiensa mukaan saapumaan paikalle harjoitukseen soveltuvissa vaatteissa. Tunneille osallistujia tulee 
informoida mahdollisuudesta jättää henkilökohtaisia tavaroita eteistiloihin tai peilisalin puolelle, jotta vältytään pukuhuoneen 
ruuhkaantumiselta.Tunneille osallistujia tulee kehottaa välttämään turhaa oleskelua studion yleisissä tiloissa, jotta lähikontaktin 
mahdollisuudelta vältytään. Ohjaajat ja vuokralaiset velvoitetaan muistuttamaan tunneillensa osallistuvia henkilöitä studiolla oleskelusta ja 
tilassa liikkumisen käytännöistä. 

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: Opetus- ja ohjaustunneille osallistujia tulee kehottaa käyttämään henkilökohtaisia 
tanssivälineitä sen ollessa mahdollista paremman hygieniatason turvaamiseksi. 
 
Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan. Studiolla toteutetaan täysimittainen siivous 2 kertaa viikossa. (Siivouksen tavanomaiset 
toimenpiteet; roska-astioiden tyhjentäminen, imurointi, lattioiden pesu, peilien ja tasojen putsaaminen). Lisäämme siivouksen yhteyteen 
kaikkien studion kosketuspintojen (ovenkarmit ja -kahvat, valokatkaimet, tasot ja hanat) putsauksen desinfioivalla pesuaineella. Lisäksi, 
siivoustoimen yhteydessä varmennetaan käsisaippuan ja -papereiden riittoisuus sekä tuuletetaan studion tilat. 
 
Tuntien ohjaajilta edellytetään kosketuspintojen (vähintään ovenkarmit ja -kahvat sekä valokatkaimet) putsausta desinfivoivalla pyyhkeellä 
ennen opetustuntien aloittamista. Tarjoamme ohjaajille tehostettua siivousta varten tarvittavat välineet eteistiloissamme. Heitä informoidaan 
sähköpostitse muutoksista toimiin.  
 
Tuntien ohjaajia kehotetaan tilojen tuulettamiseen opetus- tai ohjaustuntiensa jälkeen ilmanvaihtuvuuden tehostamiseksi. 
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2. Tilojen hallinnasta vastaavan yleiset velvollisuudet 

Lisätietoja 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 

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 

Opetus- ja ohjaustuntien ohjaajat velvoitetaan informoimaan tunneillensa osallistuvia henkilöitä covid-19 
viruksen leviämisen ehkäisemiksi toteutettavista toimista. Belenos studion vastuulle jää informoida opetus- ja 
ohjaustuntien ohjaajia tai muita tilaa vuokraavia tahoja. Belenos studio hoitaa informoimisen sähköpostitse sekä 
päivittävät nettisivuilla olevat ohjeistukset. Lisäksi ajankohtaiset ohjeistukset tulostetaan ja laitetaan asiakkaiden 
nähtäville tanssistudion seinille. Ohjaajat ilmoittavat tunneille osallistuvia henkilöitä heidän omien kanaviensa 
kautta. 
     

Lisätietoja toimista voi tiedustella osoitteesta: belenosstudio@gmail.com

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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