Terveysturvallisuussuunnitelma
1. Tapahtuman nimi

2. Ajankohta/ajankohdat, aukioloajat

3. Tapahtumapaikka ja asiakkaiden käytössä oleva pinta-ala?
Tapahtuma-alueen kartta liitteeksi.

4. Osallistujamäärä, maksimi yhtäaikainen, kokonaismäärä?
Esimerkki: Tapahtuma-alueella yhtäaikaisesti maksimissaan 500 osallistujaa, koko tapahtuman aikana alueella
vierailee yhteensä noin 1000 henkilöä.

5. Millä tavoin asiakkaiden käsien puhdistus on järjestetty?
Esimerkki: Portilla 2 käsidesipistettä, eri puolilla aluetta käsidesipisteitä yhteensä 6 kpl, anniskelualueella
jokaisessa pöydässä 1 käsidesipullo, lisäksi käsidesiä tarjolla anniskelupisteissä sekä wc-tiloissa. Käymälöiden
yhteydestä löytyy myös kaksi vesipistettä käsien pesuun, joissa saippuaa ja paperipyyhkeitä, kannelliset roskaastiat käytetyille paperipyyhkeille.
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6. Millainen tapahtuman luonne on? Lauletaanko, tanssitaanko, onko asiakkailla omat
istumapaikat? Onko tapahtumassa anniskelu? Mikä on riittäväksi katsomasi turvaväli
asiakkaiden välillä? Kuinka paljon asiakkaalle tai seurueelle jää tilaa ympärilleen
laskennallisesti? Millaiset toimintaohjeet annatte yleisölle väljyyden pitämiseen?
Esimerkki: Tapahtuma on ulkoilmakonsertti, yleisö tapahtumakentällä (450 m2) seisomapaikoilla, yksilöiden
tai seurueiden välille lasketaan jäävän tilaa noin 1 m joka suuntaan. Yleisö laulaa sekä tanssii. Tapahtumassa
on anniskelu. Väljyyden säilyttämisestä viestitään muiden hygieniaohjeiden kanssa etukäteistiedotuksessa,
jonotuspaikoissa muistutetaan turvaväleistä opastein sekä järjestyksenvalvonnan huomautuksin ja juontaja
mainitsee turvavälien pitämisestä juonnoissa.

7. Kuinka puhdistatte tilaa ja pintoja tapahtuma-aikana?
Esimerkki: Kaikkia usein kosketeltavia pintoja, kuten pöytiä anniskelualueella, anniskelutiskiä,
käymälöiden ovenkahvoja ja vesihanoja desinfioidaan desinfiointiaineella ja pyyhkeellä 2 h välein.
Siivousohjeita täällä: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
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8. Jos järjestät tapahtuman sisätilassa, miten ilmanvaihto on järjestetty ja
mahdollisuuksien mukaan tehostettu?
Esimerkki: Tilassa on koneellinen ilmastointi, joka käynnistetään 2 h ennen yleisön saapumista ja sammutetaan 2 h
yleisön poistumisen jälkeen, asetetaan tehokkaimpaan asentoon.
THL:n ilmastointiohjeita täällä: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus

9. Kuinka tiedotat yleisöäsi ennakolta sekä paikan päällä yleisistä tartuntojen
ehkäisemisen käytänteistä sekä kasvomaskin käyttösuosituksesta?
Esimerkki: Kehotamme asiakkaitamme käyttämään kasvomaskia tapahtumassamme sekä muistutamme yleisöä
huolehtimaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, tungosten välttämisestä, Koronavilkun lataamisesta, ja
että oireisena ei tapahtumaan saa osallistua. Nämä ohjeet ovat esillä lipun oston yhteydessä verkkokaupassa,
muistutamme näistä somessa ennen tapahtumaa sekä kehotukset ovat painettuna kylttinä paikan päällä portilla.
THL:n ohjeita täällä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus
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10. Kuinka ehkäiset tungoksen ja jonojen muodostumista?
Esimerkki: Normaaliin verrattuna alueen aukioloaika on pidempi, anniskelussa on useampi myyjä ja myyntipiste,
käymälöitä on lisätty sekä järjestyksenvalvonta ohjeistetaan kiinnittämään huomiota ja huomauttamaan väljyyden
pitämisestä portille syntyvässä jonossa oleville asiakkaille.

11. Keräätkö asiakkailtasi henkilötietoja ja pystytkö tarvittaessa auttamaan
niiden perusteella terveysviranomaisia jäljitystyössä mahdollisessa
koronatartuntatilanteessa tapahtuman jälkeen?
Esimerkki 1: Tapahtuman liput myydään sähköisesti, jolloin asiakkaan tiedot rekisteröityvät järjestelmään ja ovat
käytettävissä tarvittaessa jäljitystyössä.
Esimerkki 2: Tapahtuma on ilmainen, eikä rekisteriä kävijöistä synny.
Esimerkki 3: Tapahtuma on ilmainen, mutta paikka on etukäteen varattava. Varausjärjestelmään syntyy rekisteri
osallistujista ja on tarvittaessa käytettävissä jäljitystyössä.
Esimerkki 4: Tapahtuman liput ostetaan paikan päällä eikä rekisteriä sen myötä synny. Asiakkailla on kuitenkin
mahdollisuus jättää yhteystietonsa jäljitystyötä varten halutessaan. Lomake on sähköinen, jonne ohjataan QRkoodilla, ja lomakkeen yhteydessä on nähtävissä tietosuojaseloste. Näitä tietoja käytetään vain tartuntojen
jäljittämiseen, ei markkinointitarkoituksiin.
Tietosuojavaltuutetun ohjeita henkilötietojen käsittelyyn täällä: https://tietosuoja.fi/koronavirus
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12. Miten suojaat henkilökuntaasi koronavirustartunnalta?
Esimerkki: Kaikilta työntekijöiltä edellytetään maskin tai visiirin käyttöä, jotka työnantaja tarjoaa.
Henkilökunnalle varataan omat käsidesipullot yleisten lisäksi. Vesipiste käsienpesua varten huoltotiloissa.

13. Mitä muita mahdollisia toimenpiteitä toteutatte tapahtumassanne
liittyen terveysturvallisuuteen?

14. Tapahtuman yhteyshenkilö terveysturvallisuusasioissa?

