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Terveysturvallisuussuunnitelma

Terveysturvallinen asiointi

• Ohjeistamme asiakkaita tulemaan paikalle vain terveinä ja oireettomina.

• Ohjeistamme asiakkaat hyvään käsihygieniaan saavuttaessa ja poistuttaessa.

• Ohjeistamme asiakkaita käyttämään maskia sisätiloissa paitsi liikkuessaan.

• Vaadimme työntekijöitä käyttämään maskia sisätiloissa.

• Ohjeistamme asiakkaat asioimaan digitaalisesti UniSportin verkkopalvelussa sekä liikuntatilojen 
itsepalvelupäätteiden kautta.

• Pukuhuonetilat ovat asiakkaiden käytössä, saunamahdollisuutta ei ole.

• Palvelutiskeillä on asiakkaan ja työntekijän välillä suojalasi.

• Kuittikirjoittimet, viivakoodinlukijat ja kortinlukijat ovat asiakkaan itsensä käytettävänä.

• Emme ota vastaan käteistä rahaa (poikkeuksena liikuntasetelit).

• Emme harjoita välineiden ja tarvikkeiden vuokraus- tai lainaustoimintaa.

• Aulatiloissa on lattiateipit turvavälien merkiksi.

• Siivoustoimia on tehostettu sekä henkilökunta tekee liikuntakeskuksissa säännöllisesti siistimiskierroksen.
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Kuntosali

• Varausjärjestelmään luodaan harjoitteluajat kuntosaleille.

• Kapasiteetti harjoitteluaikaan on määritelty niin, että vähemmän kuin joka toinen suorituspaikka on käytössä -> 
mahdollistaa 2 metrin turvavälit

• Asiakas pääsee salille vain ajanvarauksen kautta, jolloin kaikkien paikallaolijoiden henkilöllisyys on tiedossa.

• Varauksen päätyttyä asiakkaalla on 10 min aikaa vaihtaa vaatteet ja poistua keskuksesta. Ajan loppumisesta 
muistutetaan kuulutuksin.

• Henkilökunta kiertää tilat ja tilat tuuletetaan mahdollisella läpivedolla ennen seuraavien asiakkaiden saapumista 
(väliin jää 10 min aikaa ennen seuraavia).

• Sisäänkirjautuminen alkaa 10 minuuttia ennen treeniajan alkua ja jatkuu treeniajan loppuun saakka -
> saapumisen porrastaminen

• Aerobisten laitteiden turvaväli on vähintään 2 metriä. Muun laitteiston osalta ohjeistamme harjoittelijat 
huomioimaan toiset liikkujat ja noudattamaan turvavälejä.

• Ohjeistamme asiakkaat puhdistamaan käyttämänsä harjoitteluvälineet käytön jälkeen.
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Hieronta

• Asiakasmäärä hallitaan varauskalenterin kautta.

• Asiakas ohjeistetaan saapumaan paikalle juuri ennen varattua aikaa.

• Palvelun toteutuksessa noudatetaan THL:n ohjeita: Asiakas ja hieroja eivät kättele, hieroja pesee 
kädet saippualla hierontojen välissä, Jokaisen hieronnan jälkeen hieroja desinfioi pöydän ja 
puhdistaa pinnat.

Personal Training -palvelut

• Asiakasmäärä hallitaan varauskalenterin kautta.

• Asiakas ohjeistetaan saapumaan paikalle juuri ennen varattua aikaa.

• Personal trainereille on laadittu ohjeet asiakkaiden tapaamiseen ja heidän kanssa toimimiseen 
huomioiden turvaetäisyydet, maskin käyttö, välineiden ja laitteiden puhdistuksen, ohjeiden 
luovuttamisen vain sähköisesti jne.
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Sulkapallo

• Ei vuokravälinelainausta

• Asiakkaita ohjeistetaan saapumaan vuorolle vasta juuri ennen oman pelivuoron alkua

• Asiakkaita ohjeistetaan poistumaan tilasta välittömästi vuoron päätyttyä.

• Asiakkaita ohjeistetaan välttämään kontaktia vuorojen vaihdossa.

Ryhmäliikunta

• Tuntien osallistujamäärät määritellään niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälit.

• Tilojen lattioihin on merkitty harjoituspaikat.

• Tunneilla käytetään harjoitteluvälineitä, jotka voi puhdistaa.

• Liikunnanohjaajilla on henkilökohtaiset mikrofonin päälle tulevat ”tuulisuojat”.

• Tuntien välissä on riittävät vaihtovälit niin, etteivät eri tuntien asiakkaat kohtaa.


