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
• Museon tilojen asiakasmäärää rajataan tarvittaessa, jotta mahdollistetaan riittävien
turvaetäisyyksien pitäminen. Museon näyttelytilat ovat tilavat, mutta aulatilassa on kohtia, joissa
turvaetäisyyksien pitämiseen on kiinnitettävä erityistä huomioita.
• Jos museon aulatila uhkaa ruuhkautua eikä riittävien turvaetäisyyksien pitäminen ole mahdollista,
asiakaspalvelu sulkee väliaikaisesti museon pääoven. Väliaikaisesta sulkemisesta (lukitseminen)
ilmoitetaan oveen kiinnitettävällä lapulla.
• Ovi avataan, kun henkilömäärä on vähentynyt ja turvaetäisyyksien pitäminen on mahdollista.
• Museon tiloissa ei järjestetä yli 10 henkilön tilaisuuksia (voimassa 23.1.2022 asti). Koronapassin
käyttö ei ole vaihtoehto rajoitukselle.
• Vierailuja, opastuksia tai esittelyjä ei järjestetä samanaikaisesti yli 10 henkilön ryhmille turvaetäisyyksien
pitämisen varmistamiseksi.
Tilajärjestelyt
• Asiakaspalvelupisteelle on asennettu suojaavat pleksit ja asiakaspalvelu käyttää kasvomaskia asiakkaita
palvellessaan.
• Turvaväleistä muistutetaan näkyvillä ohjetauluilla ja tarvittaessa suullisesti.
• Käsienpesumahdollisuus on museon WC-tiloissa. Lisäksi käsidesit ovat asiakkaan käytössä.
• Näyttelytilassa olevien henkilöiden määrää seurataan ja tarvittaessa näyttelyyn pääsyä porrastetaan.
• Tarvittaessa turvaetäisyyksien pitämisestä näyttelytiloissa muistutetaan kuulutuksilla.
• Museon tiloja ja erityisesti pintoja puhdistetaan tehostetusti.

Muita järjestelyitä
• Museon tiloissa on vahva maskisuositus.
• Museon tarjoaa asiakkaalle kertakäyttöisen kasvomaskin, jos omaa maskia ei ole mukana.
•
Vaikka kasvomaskisuositus ei koske lapsia, museo tarjoaa heillekin tarvittaessa kertakäyttöisen
kasvomaskin.
•
Museolla ei järjestetä yli 10 henkilön tilaisuuksia (voimassa 23.1.2022 asti). Koronapassin käyttö ei
ole vaihtoehto rajoitukselle.
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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. Asiakkaiden oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi, asiakkaan tai seurueen välille tulee mahdollistaa
riittävät turvavälit
2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desnifioimiseen
3. Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä
muihin tartuntojen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin
4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

Muuta huomioitavaa
Museo noudattaa näyttelyiden avoinna olossa voimassa olevia määräyksiä. Museo voi sulkea näyttelynsä
viranomaisohjeistuksista riippumatta museonjohtajan ja museoyhdistyksen puheenjohtajan päätöksellä.

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

www.avi.fi
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