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
Esport Arena, Esport Center, Esport Bristol, Esport Express Mankkaa, Esport Express Liila, Esport
Extreme
Suunnitelman laatimispäivä
Suunnitelma on viimeksi päivitetty
1.3.2021
31.1.2022
Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen
päivittämisestä
Elina Lindborg

Vastuuhenkilön puhelinnumero
+358447703200

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.

Aluehallintoviraston 31.1.2022 https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931099 annetun ohjeistuksen pohjalta noudatamme
1.2.2022 alkaen seuraavia toimia:
Center Café. ks erillinen toimintasuunnitelma
Arena Café, ks erillinen toimintasuunnitelma
Esport Center mailapelit ja joukkuelajit
- Mailapelikentät ovat varattavissa normaalisti
- Voimassaolevia hygieniavaatimuksia noudatetaan
- Seurat ja joukkueet vastaavat omasta toiminnastaan ja huolehtivat mahdollisten määräysten noudattamisesta
Esportin tiloissa.
Esport Center ja Esport Bristol
Ryhmäliikunta ja kuntosali
- Ryhmäliikuntatuntien henkilömäärä on rajoitettu lähikontaktien minimoimiseksi ja näin mahdollistetaan
terveysturvallinen liikkuminen.
- Tuntien alkamisajankohtia on porrastettu.
- Voimassaolevia hygieniavaatimuksia noudatetaan
Esport Arena
Ryhmäliikunta, juoksuradat, kuntosali ja joukkuelajit
- Ryhmäliikuntatuntien henkilömäärä on rajoitettu lähikontaktien minimoimiseksi ja näin mahdollistetaan
terveysturvallinen liikkuminen.
- Tuntien alkamisajankohtia on porrastettu
- Seurat ja joukkueet vastaavat omasta toiminnastaan ja huolehtivat mahdollisten määräysten noudattamisesta
Esportin tiloissa.
Express Mankkaa ja Liila
- Voimassaolevia hygieniavaatimuksia noudatetaan
Esport Extreme
- Voimassaolevia hygieniavaatimuksia noudatetaan
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
Kaikessa toiminnassa huomioidaan osallistujien terveysturvallisuus.
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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 riittävät 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

- Kaikissa toimipisteissämme infokyltit, joissa muistutetaan mm.
i.
Turvaleistä
ii.
Maskisuosituksista
iii.
Käsihygieniasta
iv.
Välineiden puhdistuksesta
v.
Vain terveenä treenaamaan
vi.
Yskimisohjeet
- Yllä mainituista asioista tiedotetaan ja muistutetaan jäseniä uutiskirjeen muodossa sekä nettisivuilla: https://esport.fi/tervetuloa-treenaamaan/
- Saapuvia asiakkaita muistutetaan riittävistä turvavälistä tiloissamme
- Käsidesit esillä pisteiden auloissa, kahvio tiloissa, kuntosaleilla, ryhmäliikuntatiloissa, vastaanotoissa, porteilla.
- Käsienpesumahdollisuus kaikissa toimipisteissämme.
- Pukuhuoneissa oleskelua on ohjeistettu välttämään, ja vaihtamaan treenivaatteet jo kotona päälle, ja peseytyminen mielellään kotona
- Kuntosalilla ennen ja jälkeen välineiden desinfiointi
- Ryhmäliikuntatunneilla välineiden desinfiointi ennen ja jälkeen.
- Oman maton käyttö
- Kuntosalien desinfiointi aineiden täyttöä tehostettu
- Siivousta tehostettu
- Henkilökunnan laatukierrokset tehostettu

Muuta huomioitavaa
Seuranta:

Lisätietoja
Seuraamme Esportissa viranomaisten ohjeita ja määräyksiä aktiivisesti, ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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