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
Porin taidemuseo

Suunnitelman laatimispäivä

Suunnitelma on viimeksi päivitetty

30.12.2021

28.1.2022

Henkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen
päivittämisestä

Vastuuhenkilön puhelinnumero

Anni Venäläinen, vt. taidemuseonjohtaja

044 701 7601

1. Suunnitelma tilojen käytöstä
Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita
järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden
lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai
tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.
Toimija voi edellyttää 58 i §:n mukaisesti yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä, jolloin rajoitukset eivät
koske kyseistä tilaa tai toimintaa.
Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen
Porin taidemuseossa noudatetaan valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia koronaepidemian hillitsemiseksi.
Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi rajoitamme asiakasmäärää.

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa
Valtakunnallisen asetuksen sekä Porin kaupungin linjauksen mukaisesti koronapassia ei toistaiseksi käytetä
museovierailulla, vaan asiakasmäärää rajoitetaan.
Porin taidemuseossa on tällä hetkellä yleisölle avoimena 1 krs. info ja museokauppa sekä kaksi aulan
yhteydessä olevaa näyttelytilaa. Näissä tiloissa voi yhteensä oleskella samanaikaisesti 20 henkilöä. Lisäksi
samanaikaisesti voi kummassakin näyttelytilassa oleskella max. 10 henkilöä/ näyttelytila.
Rajoitus on voimassa 30. tammikuuta 2022 asti. Taidemuseossa ei rajoitusaikana järjestetä yleisötapahtumia
tai opastuksia. Ryhmien kokoontumiset luentosalissa eivät ole sallittuja rajoitusten aikana.
Emme toistaiseksi ota vastaan ennakkovarauksia museokäynnille, mutta seuraamme tilannetta.
Todennäköisesti jonoja ei synny, mutta on mahdollista, että sisäänpääsyä voi joutua odottamaan hetken.
Edellytämme yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan
osallistuvilta koronatodistuksen esittämistä seuraavasti
30.12.2021 alkaen koronapassi korvataan asiakasmäärärajoituksilla.
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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
2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desinfioimiseen
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
Palvelutiskillä on suojapleksi. Asiakaspalveluhenkilökunnalla on kasvomaskit. Asiakkaille on tarjolla käsidesiä.
Huolehdimme turvaväleistä. Rajoitamme yleisömäärää näyttelytiloissa.
Henkilökuntamme työskentelee ainoastaan terveenä.
Tule taidemuseoon vain täysin terveenä. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Säilytä turvaväli muihin
asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Vältä kaikkien pintojen turhaa koskettelua.
Varmistathan, että sinulla on pankkikortti mukana. Suosi lähimaksua, Museokorttia ja Museokorttisovellusta.
Vältäthän tuotteiden turhaa koskettelua, ja huolehdi riittävästä välimatkasta muihin asiakkaisiin ja
henkilökuntaan.

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)
Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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