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

Tampere Business Meet Summer / 26.8.2021 / Ravintola Periscopessa
Suunnitelman laatimispäivä

Suunnitelma on viimeksi päivitetty

14.8.2021
Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen
päivittämisestä

Noora Heino, projektipäällikkö

Vastuuhenkilön puhelinnumero

044 537 8337

1. Suunnitelma tilojen käytöstä
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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 sisä- tai ulkotiloissa tai oleskelua samassa sisätilassa 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
Asiakasmääriä on rajoitettu (75 %:n) niin ravintola Periscopen terassilla kuin sisätiloissa.
Istumapaikkojen määrä on:
- terassilla 320 henkilöä, joka on vähennetty 240 henkilöön
- ravintolan sisätiloissa 168 henkilöä, joka on vähennetty 134 henkilöön
Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Jokaiselle osallistujalle löytyy istumapaikka niin sisältä kuin ulkoa. Lisäksi myös yli 2 metrin turvavälit
toteutuvat tapahtumassa, niin sisällä kuin ulkona. Tapahtuma järjestetään pääosin ulkona saateen
sattuessakin.
Tapahtumaan saapumisaikaa on laajennettu, joten lippujen noutaessa ei synny ruuhkaa. Lisäksi noin 70
osallistujalle toimitetaan liput etukäteen, joten näin pyritään välttämään ruuhkat.
Tapahtuman buffet-ruokailu on avoinna klo 15.00-18.00, eli lähes koko tapahtuman ajan. Ruokailua
porrastetaan pöytäryhmittäin ja henkilökunta ohjeistaa osallistujia tapahtumassa. Ruokailu on
mahdollista, niin sisällä kuin ulkona, mikä mahdollistaa isommat turvavälit. Ruokaa voi noutaa kahdesta
kerroksesta sisätiloista jonojen välttämiseksi.

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
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Muuta huomioitavaa

Turvavälit (yli 2 metriä) on huomioitu tapahtumassa ja asiakkailla on mahdollisuus käsien pesuun tai
desifioimiseen useissa pisteissä niin ulkona kuin sisällä. Pöydillä on tarjolla asiakkaille
desinfiointiainetta. Tapahtumassa on myös maskisuositus liikkuessa omalta paikalta ja maskeja on
saatavilla tapahtumassa.
Lisäksi juontaja ohjeistaa väkeä terveysturvallisuuden ohjeista (turvavälit, maskisuositus, vältä
turvaliikkumista ja noudata hyvää käsihygieniaa). Henkilökunta myös ohjeistaa tarvittaessa väkeä
säilyttämään turvavälit mahdollisissa jonotustilanteissa.
Toimipaikan tiloja ja pintojen puhdistamisesta tehostetaan.

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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