Terveysturvallisuussuunnitelma
1. Tapahtuman nimi
Liikuntaseura Vihti-Gymin harrastus- ja kilpailutoiminta
2. Ajankohta
4.12.-31.12.2021
3. Tapahtumapaikka
Luksia, koulukeskus (www.luksia.fi) os. Ojakkalantie 2, 03100 Nummela
Kuoppanummen koulukeskus, os. Kuoppanummentie 18, 03100 Nummela
Rientola, Pisteenkaari 3, 03100 Nummela
Ojakkalan koulu, os. Nummitie 21, 03250 Ojakkala
Huhmarnummen koulu, os. Pihtisillantie 303, 03150 Huhmari
Vihdin Uimahalli, os. Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela
4. Osallistujamäärä
Osallistujamäärä enintään 70 henkilöä kerrallaan (sis. ohjaajan/ohjaajat)
5. Käsien puhdistuksen järjestäminen
Koulukeskuksen wc-tilat ovat tuntien aikana osallistujien vapaassa käytössä. Siellä
on mahdollisuus käsien pesuun. Käsidesinfektiopulloja on ovien läheisyydessä.
Saippuan ja käsipyyhepaperin sekä yleisestä siisteydestä huolehditaan
pääsääntöisesti koulukeskuksen siistijöiden toimesta. Ohjaajat ilmoittavat
vastaavilleen mahdollisista puutoksista.
6.

Tapahtuman luonne
Kyseessä on harrastus- ja kilpailutoimintaa, jossa osallistujat osallistuvat ohjaajan
ohjaamalle liikuntatunnille. Liikuntatunnille on ilmoittauduttu etukäteen. Ryhmillä on
mahdollisuus käyttää pukuhuoneita. Ryhmät eivät käytä sekaisin pukuhuoneita vaan
ryhmille on nimetyt pukuhuoneet.
16 vuotta täyttäneiltä ja sitä vanhemmilta tarkastetaan koronapassit ennen sisätiloihin
siirtymistä. Mikäli pienten lasten (alle 7v.) vanhemmat saattavat lapsiaan
pukuhuonetiloihin, suositellaan kasvomaskin käyttöä. Vanhemmat eivät saa jäädä
liikuntatiloihin liikuntatuntien ajaksi oleskelemaan.

7. Tilojen ja pintojen puhdistaminen tapahtuman aikana
Pintadesinfektio toteutetaan kertakäyttöisille pintojen desinfiointiin tarkoitetuilla
liinoilla. Liikuntatunneilla käytetyt välineet pyyhitään tunnin päätteeksi, jokaisen
osallistujan toimesta. Ovenkahvat ja vastaavat kosketuspinnat pyyhitään ohjaajan
toimesta.

8. Ilmanvaihdon tehostaminen
Tiloissa on koneellinen ilmastointi, joita pyydetään tehostamaan.
9. Terveysturvallisuudesta tiedottaminen

Osallistujia tiedotetaan Vihti-Gymin jäsenrekisterin kautta terveysturvallisuusohjeista,
koronapassin käyttöönotosta ja liitteenä lähetetään terveysturvallisuussuunnitelma.
Myös ohjaajille lähetetään terveysturvallisuutta käsiteltävä tiedote sähköpostilla.
Lisäksi järjestävä Liikuntaseura tiedottaa terveysturvallisuusohjeista omilla somekanavillaan ja nettisivuillaan (www.vihti-gym.fi)
10. Tungoksen ja jonojen muodostumisen ehkäiseminen
Osallistujia ohjeistetaan odottamaan oman liikuntatunnin alkamista pukuhuoneissa.
Näin ahtaille käytäville ei muodostu jonoja ja tungosta. Koronapassien tarkastus
alkaa kymmenen minuuttia ennen liikuntatunnin alkamista, jotta tarkastus ei
aiheuttaisi jonoja. Liikuntatilat ovat jo kauden alussa valittu siten, että osallistujien on
mahdollista pitää turvavälejä toisiin osallistujiin tunnin aikana.

11. Osallistujien jäljittäminen tapahtuman jälkeen mahdollisissa altistumistapauksissa
Osallistujat ovat ilmoittautuneet liikuntatunneille jäsenrekisterin kautta, ja sitä kautta
pystyy viestimään kohdennetusti.
12. Henkilökunnan suojaaminen koronavirustartunnalta
Henkilökunnalle suositellaan kasvomaskin käyttöä (pl. urheilusuorituksen aikana).
13. Muut mahdolliset toimenpiteet terveysturvallisuuden parantamiseksi
AVI kieltää 4.12 alkaen yli 20 henkilöä käsittävien yleisötapahtumien järjestämisen.
Vaihtoehtona tapahtuman perumiselle on koronapassin käyttöönotto. Johtokunta
äänesti ja päätti koronapassin käyttöönotosta 1.12 järjestetyssä kokouksessa, mikäli
rajoitukset tapahtuman järjestämisen muuten kieltäisi. Tapahtumaan osallistuvilta (yli
16v.) tarkastetaan koronapassit. Koronapassiksi käsitetään todistus
koronarokotuksista, todistus tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai
todistus sairastetusta koronasta (www.stm.fi\koronapassi). Henkilökunnalta
koronapassia ei kysytä.

