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VALVEEN TANSSISALIEN KÄYTTÖ SYYSKAUDELLA 2020
Valveen tanssisalien käyttöön on tullut muutoksia, joilla pyritään ehkäisemään mm. jonojen
syntymistä ja eri ryhmien kohtaamista koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana:
•
•
•
•
•
•

•

Tanssisaleille kuljetaan sisään Valveen keskiportaikosta ja tanssisaleilta poistutaan
Hallituskadulle tulevasta portaikosta. Hallituskadulle vievän portaikon ovi on Tanssisali 3:n
päädyssä (ovessa opaste).
Pukuhuoneet eivät ole käytössä elo-syyskuussa. Jatkosta tiedotetaan erikseen. Kengät
jätetään salin ulkopuolelle ja vaatteet vaihdetaan salissa.
Tunnille saavutaan täsmällisesti, jotta tanssisalien aulaan ei synny ruuhkaa.
Tanssisalikäytävään ei saa tulla viettämään aikaa.
Ilmoitathan varausta tehdessä virastomestarille, jos kyseessä on lapsiryhmä, jonka aikuiset
jäävät odottamaan salin ulkopuolelle.
Varausten välissä tulee olla noin 15 minuutin tauko, jotta eri ryhmät eivät kohtaa
käytävässä. Virastomestari ottaa tämän huomioon varausta tehtäessä, ja jättää 15
minuuttia eri varausten väliin. Varaajan tulee huolehtia, että pidemmissä varauksissa omien
ryhmien väliin jää sama, noin 15 minuutin, tauko.
Tangot ja musiikkilaitteet pyyhitään oman vuoron päätteeksi. Salissa on puhdistamiseen
tarvittavat aineet ja välineet. Lisäksi suihkutettavaa desinfiointiainetta ja paperipyyhkeitä
saa tarvittaessa virastomestarilta.

Suosittelemme, että Valveen tilojen varaajat noudattavat toiminnassaan THL:n ja OKM:n ohjetta
koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä
sekä julkisten tilojen käytössä:
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin
+kokoontumi siin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf/2b13eaca-ab49-9dda-3edf65cb22fb65ac/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%
A4y tt%C3%B6%C3%B6n.pdf?version=1.0&t=1589797363000
Muistathan noudattaa yleisiä hygienia- ja turvaohjeita Valveella vieraillessa:
- Tiloihin ei saa tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita
- Pidä turvavälit 1-2 metriä
- Hyvä käsihygienia on tärkeää: pese kädet tai käytä
käsidesiä
- Yski nenäliinaan tai hihaan
- Tarpeetonta kokoontumista ryhmiin tulee välttää
Huomioithan myös:
Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä
yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan
osallistumista voida siten suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja
hygieniasuosituksia noudattaa.
Valveen virastomestarin tavoittaa puhelimitse talon aukioloaikoina ma-pe klo 8-22, la-su klo
10-22. Toivomme, että vältät tarpeetonta fyysistä asiointia infopisteellä. Emme tällä hetkellä
vastaanota käteistä.
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