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Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma Parolan Kuntoklubilla

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
Parolan Kuntoklubi Oy

Suunnitelman laatimispäivä
5.3.2021

Suunnitelma on viimeksi päivitetty
12.4.2021

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen
päivittämisestä: Marko Enberg

Vastuuhenkilön puhelinnumero
0400 845 161

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
Kuntosalin asiakasmäärää on rajoitettu yrityksen omasta toimesta ajalle 15.4-1.5.2021 huomioiden
viranomaisten suositukset. Yhtäaikainen henkilömäärä on rajoitettu 12 asiakkaaseen, jolloin
laskennallisesti yhdelle henkilölle jää tilaa käyttöön noin 10m2. Kuntosalin kulunvalvontajärjestelmässä
on käytössä asiakasmäärän rajaukseen varauskalenteri, joka rajoittaa kulkuoikeudet vain asiakkaan
varaukseen tai siten, että vain maksimiasiakasmäärä pääse sisälle salille. Tiedotamme asiakkaita
aktiivisesti tilanteesta ja rajoituksista tekstiviestein, sähköpostilla ja verkkosivuillamme.

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Kuntosalin sauna-, pesu-, wc- ja solariumtilat ovat vain yhden henkilön käytössä kerrallaan. Saunan ja
solariumin käyttöoikeus varataan erikseen ja käyttö on mahdollista vain erillisellä käyttöoikeudella.
Pesu- ja wc-tilat ovat vain yhdelle henkilölle ja ovi on lukittava. Pukeutumistiloissa on rajoitettu
asiakasmäärä 2 henkilöön saman aikaisesti ja käyttöaika on alle 15 minuuttia. Käyttöä valvoo
henkilökunta aukioloaikoina ja muina aikoina asiakkaat vastaavat itse ohjeiden noudattamisesta.
Ohjeiden noudattaminen on käyttöoikeuden ja asiakkuuden edellytys, jotka asiakas hyväksyy
ostaessaan kuntosalikortin. Kuntosalin toimintaehdot löytyvät verkkosivuilta ja verkkokaupasta.

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
Kuntosalin laitteet on sijoiteltu siten, että asiakkaat eivät ole kasvotusten ja asiakkaita on kirjallisilla
ohjeilla ohjeistettu noudattamaan 2 metrin turvaväliä käyttämällä vain joka toista laitetta saman
aikaisesti huomioiden turvaväli. Asiakkaita on ohjeistettu käyttämään maskia aina kun se vain on
mahdollista huomioiden harjoittelu. Asiakkailla on mahdollisuus pestä kädet saippualla tai käyttää
käsidesiä kuntosalin tiloissa. Asiakkaiden käyttöön on laitettu käsipaperia ja desinfiointiainetta, joilla he
voivat puhdistaa kuntosalilaitteen käytössä olleet käsikosketuspinnat ennen ja jälkeen käytön. Tilojen
siivousta on tehostettu henkilökunnan toimesta ja siivous toteutetaan pääosin yöaikaan. Henkilökunta
opastaa ja ohjeistaa asiakkaita tarpeen mukaan.
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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 2 metrin turvavälit.

2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desifioimiseen.
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
Asiakkaita on kirjallisesti ohjeistettu olla tulematta kuntosalin tiloihin flunssan oireisena. Asiakkaita on
pyydetty välttämään ”ruuhka-aikoja” arkisin klo 15.30 -18.30 mahdollisuuksien mukaan. Toimintatapaa
asiakkaat ovat hyvin noudattaneet ja käyttö on laajentunut hyvin laajalle ajalle. Kuntosali on asiakkaiden
käytössä 24/7, joka mahdollistaa ohjeen noudattamisen myös. Suunnitelma on asiakkaiden nähtävissä
kuntosalin aulatilassa ja verkkosivuilla.

Asiakkaamme toimivat hyvin terveysvastuullisesti ja noudattavat annettuja ohjeita, jotta
kuntosaliharjoittelu on mahdollista myös jatkossakin terveysturvallisesti.
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