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TOIMINTAOHJEITA SOITEN IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOSALEILLE KORONA-AIKANA 

 

Tätä ohjetta noudatetaan Soiten kuntosaleilla Honkaharjussa ja Kuusikummussa 1.9.2020 alkaen 

- Ryhmäkoossa tulee huomioida, että riittävät turvavälit pystytään säilyttämään (1-2 m) 

- Siivous on huomioitava aina ryhmien vaihtuessa.  

 

Vain terveenä osallistutaan kuntosalin ryhmätoimintaan 

Tartuntojen torjunnassa ensisijaisen tärkeää on, että sairaana ei osallistuta kuntosalitoimintaan. Kuntosalille 

saapuminen on ehdottomasti kiellettyä, mikäli ohjaajalla tai osallistujalla on mitään sairastumiseen viittaavia 

oireita.  
 

Tiedottaminen 

 Yksiköissä tulee olla esillä korona infojulisteet esim. käsien pesuun ja yskimishygie-
niaan liittyen. Käsienpesu  Yskimisohje  

 Vertaisohjaajien ajantasaiset yhteystiedot tulee olla toimitettuina Soiten yhteys-
henkilölle (Pirjo Peltokangas, Honkaharju) 

 Vertaisohjaajilla tulee olla ryhmäläistensä ajantasaiset yhteystiedot mahdollisia 
äkillisiä tiedotteita varten 

Ryhmäläisten ohjaus 

 Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Hyvä käsi- ja yskimishygienia on 
paras keino torjua tartuntoja. 

 Liikkuminen muissa kuin kuntosalin tiloissa on kiellettyä 
 Ohje käsien saippuavesi-pesu (liite 1): Kädet pestään aina kuntosalille tullessa 

sekä ennen kotiinlähtöä̈. Lisäksi kädet pestään aina aivastamisen tai yskimisen jäl-
keen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperi-
siin käsipyyhkeisiin 

 Silmiä, nenää tai suuta ei kosketella, ellei ole juuri pessyt käsiä. 
 Yskimisohje (liite 2): Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan 

kertakäyttö̈nenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole 
saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.  

 

Siivous 

 

 Kuntosalille tullessa kädet pestään ja desinfioidaan aina ennen salin sisään astu-
mista. Kuntosalilaitteiden käyttö ilman ko. toimenpidettä on ehdottomasti kiel-
lettyä. 

 Tilat siivotaan aina puhtaista kohteista likaisempiin päin.  
 Kaikki usein kosketeltavat pinnat kuten ovenkahvat, käsinojat, pöytäpinnat, valo-

katkaisijat, vesihanat) tulee puhdistaa huolellisesti ja usein. 
 Laitteiden pyyhkiminen desinfioivalla aineella tehdään aina ryhmien vaihtuessa, 

vertaisohjaaja (vertaisveturi) vastaa puhdistuksen tapahtumisesta. Vastuuhenki-
lön määrittely on ehtona vuoron saamiseksi. 

 Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta.  
 

Epäily sairastumisesta  Yhteys Soiten koronaneuvontapuhelimeen p. 06 8287499 

 
 
Liitteet:  Käsien pesuohje, liite 1 
 Yskimishygienia, malli liite 2   

https://thl.fi/documents/533963/1449651/THL_käsienpesuohje_A4_TULOSTE.pdf/93937fd1-9368-e4b8-268b-c37417c454cc?t=1582704876307
https://thl.fi/documents/533963/1449651/THL_yski_oikein_A4_juliste_200220_TULOSTE+%281%29.pdf/97623466-d7f4-6d9c-334e-b241e041fb22?t=1582551920128
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