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

26.4.2021

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
Helsingin aikuisopiston kansalaisopiston, peruskoulun ja työvoimakoulutuksen opetus on pääsääntöisesti etäopetuksessa.
Helsingin aikuisopisto avaa ovensa 29.4. minimiperiaattein: kaikki opetus, joka on mahdollista järjestää etänä, järjestetään
etänä. Vain sellaiset kurssit, joita ei voi järjestää etäopetusvälinein ja jotka Helsingin aikuisopiston varautumistyöryhmä on
arvioinut turvalliseksi järjestää lähiopetuksena, järjestetään normaalisti opiston tiloissa.
Aikuisopiston tilat ovat tilavat ja luokat väljät. Luokissa on tuuletusikkunat ja ilmanpuhdistimet. Tarvittaessa vahtimestarit
muistuttavat opiskelijoita turvaväleistä. Helsingin aikuisopiston tiloissa on maskipakko. Puutumme aktiivisesti maskittomuuteen
ja tarjoamme maskeja niille, joilta se on unohtunut. Opiskelijoiden tulee pitää huolta turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja
yskimishygieniasta. Opiston tiloihin ei voi tulla sairaana tai lieväoireisena. Kaikki opiskelijat ovat jäljitettävissä. Opiston tiloissa
ei järjestetä yleisötilaisuuksia.

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt
Vahtimestarien ja Helsingin aikuisopiston peruskoulun asiakaspalvelutila on eristetty suojapleksillä. Opiston usein kosketellut
pinnat, esimerkiksi ovenkahvat, hissien napit ja wc-tilat on käsitelty nanoksi-pinnoitteella, joka estää viruksia leviämästä.
Kansalaisopiston ja työvoimakoulutuksen asiakaspalvelu toimii vain sähköisesti. Tiloihin tulevat muut asiattomat henkilöt
ohjataan ulos tiloista.

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
Helsingin aikuisopistossa on maskipakko ja maskeja ja/tai visiirejä on jaettu omille opiskelijoille.
Opiston tiloissa on suomen ja englanninkielellä julisteita muistuttamassa koronaohjeista ja lattioihin on laitettu turvaväleistä
muistuttavia tarroja ja opiston jokaisen kerroksen info televisiossa pyörii jatkuvasti koronasta muistuttavia tiedotteita. Myös
verkkosivuilla on infoa turvallisesta asioinnista opistolla.
Opiston molempien sisäänkäyntien yhteydessä on näkyvästi käsidesiautomaatit ja käsienpesuohjeet. Käsidesiautomaatit
löytyvät myös jokaisen kerroksen aulatiloista. Opistolla on runsaasti wc-tiloja, joissa on käsienpesumahdollisuus. Yhdessä
siivouspalvelumme kanssa olemme tehostaneet siivousta ja sitä voidaan vielä tarpeen mukaan tehostaa. Myös omalle
henkilökunnalle on järjestetty siivousvälineitä tauko- ja luokkatiloihin sekä muiden yhteisten tilojen läheisyyteen.
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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

Helsingin aikuisopisto seuraa viranomaisten ohjeita ja määräyksiä aktiivisesti, ja tiedottaa mahdollisista muutoksista nopeasti
omaa henkilökuntaa ja asiakkaita ja muuttaa toimintatapoja määräysten mukaisesti.

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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