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 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
Kauppakeskus Likessä yleiset käytävät ovat asiakasmäärään suhteutettuina riittävän leveät, eikä yleisillä alueilla ole odotettavissa
ruuhkautumista. Tarvittaessa järjestyksenvalvojat puuttuvat asiaan ja myös järjestyksenvalvojien määrää pystytään entisestäkin nostamaan
tilanteen niin vaatiessa. Liikkeenharjoittajat vastaavat omissa tiloissaan asiakkaiden ohjaamisesta.

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Kauppakeskus Liken leikkitila on pois käytöstä. Yleisiltä alueilta on viety penkkejä ja istuskeluryhmiä varastoon ja ne istuskelualueet, joita ei
voida siirtää, on rajattu nauhoituksella pois käytöstä. Sisääntulojen yhteyteen on jätetty yksi penkki per sisääntulo, jotka on tarkoitettu ikäihmisten
ja liikuntarajoitteisten käyttöön lyhyttä hengähtämistä varten. Penkkien merkitys on merkitty infolapulla istuimeen. Kauppakeskuksen julkisilla
alueilla ei ole tarvetta suojaplekseille.

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
Kauppakeskus Likessä on keskuksen sisääntuloissa, liukuportaiden ja portaiden ala- ja yläpuolella sekä hissien edustoilla turvaväleistä
muistuttavat opasteet. Kattavammat tarrat yleisistä hygieniaohjeista maskisuosituksineen ovat kaikissa sisääntulo-ovissa. Likessä on 1.
kerroksessa yleiset wc-tilat, joissa on käsienpesumahdollisuus ja pesuun ohjeistukset. Kauppakeskuksen yleisissä opastuksissa on opasteet
näihin wc-tiloihin. Lisäksi kaikkien ulko-ovien läheisyydessä on käsidesi-automaatit asiakkaiden käytössä sekä kauppakeskuksen huoltokäytävillä
on myös käsidesiautomaatteja henkilökunnan käyttöön. Likessä toistuu myös säännöllisin väliajoin tiedote (äänimaailman kautta), jossa
muistutetaan korona-turvallisuuteen liittyvistä asioista. Liiketiloista vastaa kukin liikkeenharjoittaja.
Liken vartiointi/järjestyksenvalvonta on ohjeistettu valvomaan turvavälien toteutumista ja ns parveilun estämistä sekä mahdollisten
kerääntyneiden ihmisten poistamista kiinteistöstä. Järjestyksenvalvonnalle on annettu toistaiseksi lisäresursseja seurannan toteutumisen
mahdollistamiseksi.
Kasvomaskien käytöstä Likessä on sekä asiakkaiden että henkilökunnan osalta vahva suositus. Maskien käyttö on kuitenkin vapaaehtoista eikä
kaikilta voida esimerkiksi terveydentilan osalta vaatia maskin käyttöä.
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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

Muuta huomioitavaa
Nettisivuillamme ja sosiaalisissa kanavissamme kerromme turvallisesta asioinnista keskuksissa. Samoja teemoja toistamme myös kaikessa
markkinointiviestinnässä.

Kauppakeskus Likessä on tehostettu kaikkien pintojen siivousta, eritoten wc-tilojen. Nämä siivoustarpeet on määritelty yhdessä siivouspalvelun
tarjoajan kanssa. Siivouskapasiteettia voidaan tarpeen mukaan vieläkin nostaa .

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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