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Rauman Seudun Työnhakijat ry:n toimintakeskuksen varautumissuunnitelma
koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Tartuntatautilain (21.12.2016/1227)
muutosten lisävelvoitteisiin liittyvä suunnitelma.

Toimintakeskus sijaitsee Satamakatu 2 ja Seminaarinkatu 3 tiloissa. (LOKKITALO)
Tilat on jaettu kolmeen kerrokseen, joissa jokaisessa on oma siivooja, joka vastaa
alueen siisteydestä.

Toimintakeskus puutalo-osa:
- Kirpputori, jossa on 1–5 työtoiminnassa olevaa henkilöä työskentelevät eri
vuoroissa ja jokainen käyttää maskia työskennellessään. Maksupisteen edessä
on myös pleksi. Tauot on jaksotettu niin, että jokainen käy erikseen tauolla
yksin. Käsienpesupisteitä on useita ja käsidesiä on tarjolla neljässä eri
pisteessä.
Siivouksesta ja hygieniasta huolehditaan erittäin tarkkaan mm.
kosketuspintojen useilla puhdistuskerroilla päivässä. Maskeja on tarjolla
työntekijöille sekä asiakkaille aina tarvittaessa.
Lehtienlukusali sekä biljardisali on suljettu asiakkailta kolmen viikon ajan.
Infopisteessä on yksi henkilö/ huone ja asiakastiskillä pleksi, maski ja käsidesit
käytössä. Käsienpesupiste on samalla käytävällä.
Työntekijämäärää on vähennetty siinä määrin, että kahden metrin turvaväli
toteutuu.

Nikkarointipajalla työskentelee yksi henkilö, joka noudattaa RST ry:n edellä
mainittuja turvallisuus ohjeita tartuntavaarojen ehkäisemiseksi.

Messiruoka (hävikkiruoan jakaminen)
Rauman Seudun Työnhakijat ry jakaa ruoka-apua työttömille sekä vähävaraisille
kolme kertaa viikossa. Autonkuljettaja ja autonkuljettajan apulainen kiertävät
raumalaisia elintarvikeliikkeitä hakien kauppojen hävikkiruokaa. Kaupoissa ruoka on
pakattu valmiiksi lihalaatikoihin. Laatikot nostetaan nopeasti yhdistyksen autoon ja
toimitetaan ns. Messihuoneeseen näin estetään kylmäketjun katkeaminen.
Kuljettajilla on henkilökohtaiset kasvosuojaimet, käsineet ja käsidesit mukana
autossa. Lisäksi kertakäyttöisiä kasvomaskeja on autossa lisää. Elintarvikeliikkeistä
ruoka haetaan lastauslaitureilta, joten sisälle kauppaan ei juurikaan mennä. Ruokareitin päätyttyä kuljetuksella on käsienpesu pisteitä 3 kappaletta. Auton ratti
desinfioidaan päivän päätteeksi ja auton siisteydestä ja puhtaudesta huolehditaan
viikoittain. Kuljetuksessa työskentelee yhteensä 2 henkilöä.
Ruoan jakaja ja hänen apulaisensa pussittavat kauppojen ylijäämäruoan valmiiksi
kasseiksi, jotka jaetaan niitä tarvitseville. Messikassien pussittamiseen on varattu
yksi oma huone. Messiruoan jakajia on kaksi, joten turvavälit säilyvät. Heillä on
käytössään henkilökohtaiset hengityssuojaimet (tarvittaessa lisänä vielä visiiri
maskien ohella) kertakäyttöhanskoja sekä desinfiointiainetta. Ruokajaossa heistä
toinen jakaa valmiiksi pussitettuja ruoka-apukasseja asiakkaille pleksin takaa, ulkoovelta, laittaen kassin lihalaatikkoon, josta asiakas sen ottaa itse. Lähikontaktia ei
asiakkaan kanssa synny. Toinen ruokajakaja tekee koko ajan lisää kasseja jaettavaksi
ja tuo niitä jakopaikalle, joka sijaitsee sisätiloissa. Ruokakassin jonottajat taas ovat
ulkotilassa. Jokaisella ruoan hakijalla tulee olla maski ja niitä annetaan ja vaaditaan
niiden puuttuessa. Turvaväleistä huolehtii ulkona oleva henkilö, joka huolehtii
jonottajien kahden metrin turvavälistä antaen informaatiota jonottamispaikoista ja
seuraa koko ajan tilannetta ja ohjeistaa hakijoita. Jakajilla ja ulkona ohjeistusta
antavalla henkilöllä on henkilökohtainen hengityssuojain, lisäksi kertakäyttö hanskat
sekä käsidesiä. Huone, jossa ruokakassit pakataan, siivotaan jokaisen jakokerran
päätteeksi. Kaikki pinnat pyyhitään desinfioivalla aineella sekä lattia pestään hyvin
Kiillon valmistamalla yleispuhdistusaine Akselilla. Ruokien pussitushuoneen lähellä,
viiden metrin sisällä, sijaitsee 3 käsienpesupistettä.

Yhdistyksen jokaiseen huoneeseen ja osastolle on lisäksi laitettu ohjeistus oikeasta
käsienpesutavasta ja sen tärkeydestä.
Lounas-kahvila
Lounas-kahvilassa työskentelee kerrallaan 4–5 henkilöä. Henkilökunta tulee töihin
liukumalla 7.30–10.00 välisenä aikana. Päivän työt on jaettu niin, että lähikontaktia
tapahtuu mahdollisimman vähän. Kaikilla työntekijöillä on oma henkilökohtainen
hengityssuojain ja lisäksi lounaskahvilassa on runsaasti kertakäyttömaskeja.
Käsienpesupisteitä on yhteensä 3, yksi virallinen piste keittiön puolella ja kaksi
ruokalan eteisessä n. 1 metrin päässä ruokalan ovesta. Kädet pyyhitään käsipaperiin,
pyyheliinoja ei käytetä. Siivouksessa käytetään kertakäyttöisiä siivousliinoja.
Asiakasvessoja on 2 kappaletta ja ne siivotaan kahdesti päivässä. Kaikki ovenkahvat
sekä valokatkaisijat pyyhitään Desichlor-nimisellä desinfioivalla aineella vähintään
kahdesti päivässä. Ruokailijan lähdettyä pöytä pyyhitään ennen uuden asiakkaan
tuloa. Asiakkailta on keittiön puolelle pääsy kielletty. Kassakonetta käyttää yksi
henkilö kerrallaan ja kassalla on myös turvana pleksi jonka takana asiakkaat ovat.
Lounas-kahvilaan otetaan kerrallaan 6 ruokailijaa. Ns. väliovi laitetaan lukkoon ja
ruokailuaikaa on max 15 minuuttia. Yksi ihminen lähtee, niin seuraava pääsee
sisään. Ruokailijoille on varattu käsidesiä sekä käsienpesutilat. Maskittomat henkilöt
eivät lounas-kahvilaan pääse. Keittiö henkilökunta annostelee lounaat valmiiksi
lautaselle, joten kontaktia ei pääse syntymään. Myös take-away lounaita suositaan.
8.3.2021 lähtien vain take-away lounaan osto ruokalan sivuovelta on mahdollista
28.3 2021 asti, ruokalaan ei asiakkaita enää päästetä.
Kaikilla keittiössä työskentelevillä on hygieniapassit. Lounas-kahvilalla on myös
toimiva omavalvontasuunnitelma. Viimeisin terveystarkastajan lausunto (helmikuu
2021) löytyy lounas-kahvilan ovelta. Raportin yleisarvosana oli hyvä. Omavalvonnan
osalta raportti oli Oivallinen. Mitään korjattavaa ei raportissa mainita.

Monipalvelukeskus KIPINÄ
Monipalvelukeskus KIPINÄ sijaitsee osoitteessa Seminaarinkatu 3, 2. krs. Tiloissa on
aulatilaa, työhuoneita, kokoustiloja ja WC-tiloja sekä henkilökunnan käytössä oleva
keittiö.
Asiakkaita ohjataan turvallisuusohjeiden noudattamiseen neuvomalla sekä erilaisin
opastein, joita on sijoitettu kaikkiin asiakkaille avoimiin tiloihin.

Käytössä on viisi selkeästi merkittyä käsienpesupistettä (WC-tiloissa) sekä käsidesiä,
jota on sijoitettu tiloihin helposti saataville.
Käytävillä on turvaväleistä muistuttavia opasteita kahden metrin välein.
Yhdistyksen kaikissa tiloissa, myös Monipalvelukeskus KIPINÄssä on maskipakko ja
maskeja on saatavilla. Ilman maskia saapuvia asiakkaita kehotetaan laittamaan
maski ja mikäli he kieltäytyvät, heidät voidaan poistaa tiloista. Mikäli asiakas ei pysty
käyttämään maskia terveydellisistä syistä, saatavilla on myös visiirejä.
Mikäli asiakas tai työntekijä saapuu paikalle sairaana, hänet ohjataan välittömästi
pois tiloista ja kehotetaan menemään koronatestiin. Tarvittaessa ohjeistetaan testiin
hakeutumisen käytännöissä.
Kontaktien välttämiseksi Monipalvelukeskus KIPINÄssä työskentelevä henkilöstö
suosii etäohjauksia ja –neuvotteluja ja tästä on tiedotettu asiakkaita sekä
yhteistyökumppaneita. Työhuoneissa on uudelleensijoiteltu kalusteita niin, että
paikalle kuitenkin saapuvien asiakkaiden kanssa on mahdollista pitää yli kahden
metrin turvaväli. Asiakastapaamisten aikana sekä työntekijän että asiakkaan on
käytettävä maskia ja tapaamisten kesto on rajattu 15 minuuttiin. Työhuoneisiin saa
tulla ainoastaan yksi asiakas kerrallaan.
Työn luonteen vuoksi odotustilanteita harvemmin syntyy, mutta myös tähän
mahdollisuuteen on reagoitu aulatilojen kalusteiden uudelleensijoittelulla, jolla
varmistetaan yli kahden metrin turvavälit. Asiakkaita myös ohjeistetaan viettämään
tiloissa ainoastaan välttämätön aika.
Monipalvelukeskus KIPINÄssä toimivan Mediapajan työntekijöiden työpisteet on
hajautettu eri tiloihin niin, että varsinaisissa Mediapajan tiloissa saa olla ainoastaan
kaksi työntekijää yhtä aikaa, jolloin he pystyvät pitämään turvavälin. Myös
Mediapajassa työskentelevien on käytettävä maskia muulloin kuin yksin omalla
työpisteellään ollessaan eivätkä he ota vastaan asiakkaita.
Siivousta on tehostettu. Tiloissa käy siivooja kolme kertaa viikossa ja muina päivinä
henkilökunta huolehtii kahvojen ja kosketuspintojen sekä WC-tilojen siivouksesta
vähintään 1–2 kertaa päivässä.
Yleisessä käytössä olevat asiakaskoneet on poistettu käytöstä. Henkilökunta
huolehtii itse omien työhuoneidensa ja esim. näppäimistöjen puhdistuksesta
riittävän usein.
Tämä suunnitelma on asiakkaiden nähtävillä Monipalvelukeskus KIPINÄn tiloissa.

