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
Kauppakeskus Valkea
Suunnitelman laatimis-/päivityspäivä 08.12.2021

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.

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen
Tiloissa on mahdollista hyvin välttää lähikontaktin syntyminen sekä asiakkaiden että henkilökunnan välillä. Asiakkaille viestitään
laajoista aukioloajoista sekä ohjeistetaan välttämään asiointia ruuhkaisimpina asiointiaikoina
Toimenpiteiden riittävyyden arvioinneissa on huomioitu 58 h §:n mukainen lähikontaktin määritelmä (15 min alle 2 m)
toimipaikan asiakasmäärät, tilat sekä asiointien kesto.
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Asiakasviestintä: Sisääntulossa tiedote turvaväleistä, maskeista ja käsihygieniasta. Turvaväleistä muistutetaan lattiatarroilla,
opasteilla ja tarvittaessa asiakkaita muistuttaen ja ohjaten turvalliseen asiointiin.
Käsidesit: Kauppakeskuksessa on tarjolla asiakaskäyttöön käsidesiä hyvin saatavilla keskeisissä paikoissa sekä ohjeet
käsihygieniasta huolehtimiseen. Käsidesien riittävyydestä huolehditaan säännöllisesti.
Lisäjärjestelyt: Kauppakeskuksen leikkitilojenkävijämäärää on rajattu 20 henkilöön kerrallaan ja perhehuoneen
kävijämäärää on rajoitettu yhteen perheeseen kerrallaan. Kauppakeskuksen penkit poistetaan käytöstä ja
vartiointiliike on ohjeistettu muistuttamaan asiakkaita turvaväleistä.
Palvelutilanteissa pyritään välttämään lähikontakteja ja mahdollisissa ruuhkatilanteissa asiakkaita ohjataan tarpeen mukaisesti.
Kauppakeskus suosittelee vuokralaisten henkilökuntaa käyttämään kasvosuojaimia ja huolehtimaan hyvin käsihygieniasta.
Säännöllinen puhdistaminen: Kosketuspintoja, kuten ovenkahvat ja kalusteiden kahvat puhdistetaan säännöllisesti.
Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
Toimipaikan ohjeet ja materiaalit on tallennettu Kauppakeskus Valkean verkkosivuille.
Tämä tartuntalain mukainen suunnitelma tulostetaan esille toimipaikkoihin kauppakeskuksessa.
Kauppakeskuksessa on kesäkadulla myös Maskimaatti, mistä asiakkaat voivat ostaa kasvomaskeja.

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 säännöllinen puhdistaminen

Lisätietoa ja muuta huomioitavaa
Kauppakeskusjohtaja Heli Sironen puh. 044 7885933
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