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
MÄNTSÄLÄN JÄÄHALLI OY
Suunnitelman laatimispäivä
30.4.2021

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen
päivittämisestä Jorma Taljavaara

Päivitetty 18.8.2021
Voimassa toistaiseksi
Vastuuhenkilön puhelinnumero

0400 739 030
jorma.taljavaara@mantsalanjaahalli.fi

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 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.

VAIN TERVEENÄ JÄÄHALLILLE: pienetkin hengitystieinfektion oireet tarkoittavat poisjääntiä harjoituksista ja
joukkuetoiminnasta.
HUOLEHDITAAN HYVÄSTÄ KÄSIHYGIENIASTA: Käsien pesu saippualla (tai käsidesillä jos saippuapesu ei ole
mahdollista) usein, erityisesti vessakäynnin yhteydessä.
MASKIEN KÄYTTÖ JA TURVAVÄLEISTÄ HUOLEHTIMINEN: Toimihenkilöt ja 12 vuotta täyttäneet käyttävät
kasvomaskia. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuorituksen aikana. Toimihenkilöt käyttävät
kasvomaskia koko harjoitustapahtuman ajan.
TOIMINTA TULEE JÄRJESTÄÄ NIIN, ETTÄ LÄHIKONTAKTI ON MAHDOLLISTA TOSIASIALLISESTI VÄLTTÄÄ!
Lähikontakti on 2 metrin oleskelu 15 minuuttia tai enemmän tai fyysinen kontakti (ei aikarajaa).
Aluehallintoviraston päätös ei estä jääkiekon harrastamisen jatkumista eikä otteluiden pelaamista.

Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten, ei avoimelle käytölle.
• Vain välttämättömät joukkueen toimihenkilöt voivat osallistua harjoitustapahtumaan (valmentajat, huoltajat,
joukkueenjohtaja).
• Harjoitusryhmän kokoonpano on vakiintunut, turvavälien säilyminen on huomioitava koko harjoitustapahtuman
ajan.
• Ryhmän jäsenet ja toimihenkilöt eivät saa liikkua eri harjoitusryhmien välillä, mahdollisia poissaolevia jäseniä ei
korvata muilla jäsenillä muista harjoitusryhmistä.
• Paikallaolo perustuu ennakkoilmoittautumiseen, joukkueenjohtaja pitää kirjaa osallistuneista.
Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen:

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt:

Jäähallin ravintola, kahvio sekä keilahalli on avoinna, asiakasmäärää rajoitetaan määräysten mukaan.
• Joukkueet harjoittelevat eri jäähallissa oheisia ohjeita noudattaen, kulku halliin oman sisäänkäynnin kautta.
• Pukukopit ovat käytössä alle 15 min tai sitten pukukopissa voi olla enintään 10 henkeä koska muuten tosiasiallinen
2 m turvaväli on käytännössä mahdoton toteuttaa. Tarvittaessa joukkueelle järjestetään kaksi pukukoppia.
• Suihkutilojen käyttöä vältetään
• Harjoitustapahtuma toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
• Ryhmäkoon valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat eivät tule pukuhuonetiloihin.
Mikäli pienemmille harrastajille pitää pukea luistimet jalkaan tehdään se hallin ulkopuolella.
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa

Vanhemmat voivat seurata harjoituksia jäähallin kahvio-/ravintolatiloissa tai katsomossa turvavälit huomioiden,
jäähallin sisätiloissa yli 12 vuotiaat käyttävät kasvomaskia.
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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.
5.

Asiakkaiden oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi, asiakkaan tai seurueen välille tulee mahdollistaa 2 metrin turvavälit
Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desinfioimiseen
Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä
ehkäiseviin toimenpiteisiin
Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
Noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton päivittämiä yleisten harjoittelua koskevien terveysturvallisuusohjeita ja Olympiakomitean
16.8.2021 päivittämiä ohjeita.

Muuta huomioitavaa
• Harjoitukseen saavutaan ja poistutaan ripeästi.
• Pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö on hyvin rajattua.
• Pukuhuonetilat ovat käytössä alle 15 min tai sitten pukukopissa voi olla enintään 10 henkeä.
• Luistimet voi pukea hallin tiloissa, mikäli pelaaja osaa pukea ne itse, muussa tapauksessa luistimet puetaan hallin
ulkopuolella.
• Hallilla ei käydä suihkussa
• Hallille saavuttaessa ja poistuttaessa kädet pestään saippualla (20 sek.) – kun käsien saippuapesu ei ole mahdollista,
käytetään käsihuuhdetta (käsidesi).

Lisätietoja
Jorma Taljavaara
p. 0400 739 030
jorma.taljavaara@mantsalanajaahalli.fi

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
kirjaamo.etela@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Faksi: 0295 016 661
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15
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