Suunnitelma

Ravitsemisliikkeen elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus tehdä
suunnitelma koronataudin leviämisen ehkäisemiseksi asiakkaiden
keskuudessa.
Tämä suunnitelmapohja on laadittu noudattaen tartuntatautilain 58 a §:n
nojalla säädettyä valtioneuvoston asetusta ravitsemisliikkeiden toiminnan
väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintolatoimintaa eikä
ruoan tai juoman myymistä ravitsemisliikkeestä muualla nautittavaksi.
Suunnitelmapohja ei korvaa ravitsemisliikkeen muita omavalvontasuunnitelmia.

Ravitsemisliikkeen nimi
Suunnitelman laatimispäivä

Suunnitelma on viimeksi päivitetty

Henkilö, joka vastaa tästä
suunnitelmasta ja sen päivittämisestä

Vastuuhenkilön puhelinnumero

Henkilön nimi annettava pyynnöstä asiakkaalle.

1. Aukiolo- ja anniskeluajat
Ravitsemisliikkeen /osaston anniskeluaika on:
Ravitsemisliike /osasto on avoinna:
(mahdollinen take away aukioloaika):
Aukioloajan rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla
kulkevassa vesi- ja ilma-aluksessa eikä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä
toimivia ravitsemisliikkeitä.

2. Ravintolan yleiset velvollisuudet
Ravitsemisliikkeen on ilmoitettava asiakkaikseen saapuville näkyvästi, ettei
henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla
ravitsemisliikkeeseen.
Ravitsemisliikkeen toimintatapa ja asiakkaiden ohjeistus:

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava siitä, että sen:
1. Asiakkaille on varattu näkyvä mahdollisuus käsien pesuun tai
desinfiointiin liikkeeseen saavuttaessa;
Ravitsemisliikkeen toimintatapa ja asiakkaiden ohjeistus:

2. Käyttämät kalusteet, astiat, ruokailuvälineet ja muut asiakkaiden kosketettaviksi tulevat pinnat ja irtaimet esineet pidetään puhtaina siten,
etteivät ne aiheuta tartuntataudin leviämisen vaaraa;
Ravitsemisliikkeen toimintatapa:

3. Asiakkaat saavat toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja
muista liikkeessä noudatettavista tartuntataudin leviämistä estävistä
toimintatavoista.
Ravitsemisliikkeen toimintatapa ja asiakkaiden ohjeistus:

3. Asiakkaiden sijoittaminen ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden
ylläpitäminen
Aukioloajan, asiakaspaikkamäärien sekä asiakkaiden sijoittamisen ja asiakkaiden
välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisen rajoitukset eivät koske henkilöstöravintolatoimintaa eikä ruoan tai juoman myymistä ravintolasta muualla
nautittavaksi. Muita tartuntatautilaissa ja sen nojalla annetun asetuksen
velvollisuuksia tulee kuitenkin noudattaa.
Asiakaspaikkamäärät (osaston nimi)
Asiakaspaikkamäärät (osaston nimi)
Asiakaspaikkamäärät (osaston nimi)
Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä
asiakkaidensa palvelukäytännöt siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin
leviämiselle.
1. Ravitsemisliikkeen rakenteet ja kalusteet ovat järjestetty seuraavasti,
jotta asiakkaat eivät altistu tartuntataudin leviämiselle

2. Asiakkaiden palvelukäytännöt ja ravitsemisliikkeen toiminta on
järjestetty seuraavasti, jotta asiakasmäärät eivät ylity ja ettei
tarpeetonta tungosta pääse syntymään (esim. baaritiski, tanssilattia,
wc-tilat jne)

Muuta huomioitavaa (esim. maksutavat jne.)

4. Koronapassi
Ravintolassa on käytössä koronapassi

/

2021 alkaen

Ravintolan toimintatapa koronapassin tarkistamisessa:

Tilat ja ajankohdat, jolloin koronapassi on ravintolassa käytössä:

Koronapassi on tarkastettava ennen kuin asiakas pääsee käyttämään
ravintolan palveluita.
Jos koronapassin tarkastaminen ei ole ravintolan toiminnassa mahdollista, se
ei voi ottaa sitä käyttöön.

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)
Aluehallintovirastojen yhteystiedot

