
HUOLEHDIMME TURVALLISUUDESTASI

Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus ja hyvinvointi on meille tärkeintä erityisesti nyt COVID-19-pan-
demian aikana. Me Liikuntakeskus Pajulahdessa haluamme sinun liikkuvan ja lomailevan meillä turval-
lisesti ja terveys edellä. Olemme huomioineet toiminnassamme terveysviranomaisten suositukset ja 
tehneet toimenpidesuunnitelmia, jotta tartuntariskiä saadaan entisestään pienennettyä. 

Olemme tehostaneet tilojemme siivousta ja desinfiointia ja tehneet ohjeistuksia liittyen turvavälien nou-
dattamiseen ja lähikontaktien välttämiseen. Siivouksen osalta keskitymme erityisesti aktiivisessa käytös-
sä olevien pintojen ja riskialueiden puhdistamiseen.

Toivomme asiakkailtamme hyvää hygieniaa ja toisten huomioimista. Käsidesiä on saatavilla kaikissa ylei-
sissä tiloissa: vastaanotossa, ravintolassa ja liikuntatiloissa. Kaikki toimenpiteet on tehty pisara- ja koske-
tustartunnan ehkäisyyn. Ethän tule sairaana, jos sinulla on vähäisiäkään hengitystieinfektion oireita.

Näillä ohjeilla pyrimme huolehtimaan turvallisuudestasi ja hyvinvoinnistasi Pajulahdessa olon aikana. 
Seuraamme tilanteen kehittymistä ja viranomaisten ohjeistuksia aktiivisesti, ja teemme tarvittaessa 
muutoksia toimenpiteisiin ja käytäntöihin. Voit tarvittaessa olla yhteydessä asiakaspalveluumme mahdol-
listen lisätietojen saamiseksi.
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OHJEITA TARTUNNAN TORJUNTAAN

Pidä kädet puhtaana. Pese kädet lämpi-
mällä vedellä ja nestesaippualla tullessasi 
yleisiin tiloihin, ennen ruokailua ja pois-
tuessasi saniteettitiloista. Jos pesu vedellä 
ja nestesaippualla ei ole mahdollista, käytä 
alkoholipitoista käsihuuhdetta. Ota ker-
ralla määrä, jolla pystyt hieromaan kätesi 
kauttaaltaan.

Jos käytät kertakäyttöisiä suojakäsineitä, 
riisu ne koskematta käsineiden ulkopin-
taan. Pese kädet suojakäsineiden riisumi-
sen jälkeen. Älä koskettele suojakäsineillä 
tai likaisilla käsillä kasvojasi suun ja nenän 
alueelta.

Jos yskittää, yski nenäliinaan tai hihaasi. 
Vältetään kättelyä ja koskettelua. Pidäthän 
osaltasi huolta turvaväleistä!

VASTAANOTTO
Vastaanottossa asioidaan yksi henkilö kerrallaan 
turvavälimerkinnät huomioiden. Tiskin pleksit suo-
jaavat niin asiakkaita kuin henkilöstöämme. Suo-
simme ensisijassa lähimaksua. 

Vastaanotossa on myynnissä maskeja, jotka ovat 
tasoltaan sairaalakäyttöön soveltuvia (suodatus 
97-98 %, n95, ffb2). Hinta 9 €/kpl. Käsidesiä on 
ostettavissa Shopista.

SHOP
Pajulahden Shopissa asioidaan yksi henkilö ker-
rallaan. Toivomme, että tuotteiden tarpeetonta 
koskettelua vältetään.

MAJOITUS
Opisto- ja hotellihuoneisiin pyrimme ottamaan vie-
raita mahdollisuuksien mukaan vasta seuraavana 
päivänä edellisten lähdettyä, jotta saamme mini-
moitua mahdollisen tartuntariskin. Pidempiaikais-
ten majoittujien huoneisiin teemme välisiivouksen 
vain pyydettäessä.



RAVINTOLA
Ravintolaan saavuttaessa pyydämme teitä huolehtimaan käsihygieniasta (käsidesi tai käsienpesu WC-ti-
loissa). Osa pöydistä ja tuoleista tulee olemaan käyttökiellossa, jotta voimme pitää turvavälit muihin ruo-
kaileviin asiakkaisiin. Sijoitamme asiakkaat ruokailemaan mahdollisimman etäälle toisistaan, ja ruokailut 
tapahtuvat ravintolan neljässä eri tilassa: Olympia-kabinetissa, Saari-kabinetissa, isossa ruokasalissa ja 
Fannissa. Osa tuotteista annostellaan/pakataan valmiiksi, lämmin ruoka tarjoillaan. Iltapalat tarjoamme 
take awayna päivällisen yhteydessä. Saatamme joutua rajoittamaan asiakkaiden pääsyä ravintolaan, 
jotta pystymme pitämään huolta turvaväleistä.

Asiakasryhmät: Ravintolaan otetaan asiakasryhmiä porrastetusti. Toivomme, että ryhmät huomioivat 
tämän ravintolaan saapuessa pitkien jonojen välttämiseksi. Ryhmien vaihtuessa on 15 minuutin varoaika, 
jotta päällekkäisiltä ryhmiltä vältytään.

LIIKUNTATILAT
Käsien desinfiointia suositellaan heti tullessa liikuntatilaan. Muistetaan pitää riittävät turvavälit muihin 
tilassa oleviin, ja huomioidaan 50 hengen kokoontumisrajoitukset. Katso ajantasainen tilanne liikuntati-
lojen aukiolojen osalta kotisivuiltamme tilannetiedotteesta www.pajulahti.com

SEIKKAILUPUISTO
Ryhmäytymisen välttämiseksi harjoittelurata suoritetaan perhe/oma ryhmä kerrallaan. Poikkeustilantees-
ta ja turvallisuussyistä johtuen hansikkaiden käyttö puistossa on toistaiseksi pakollista. Voit ostaa seik-
kailuun sopivat käsineet puistosta tai tuoda omat mukanasi. Turvavälien säilyttämiseksi puiston elemen-
teillä ja lavoilla voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Ohjaajamme neuvovat ja opastavat paikan päällä 
muut turvallisuuteen liittyvät käytänteemme. Desinfioimme seikkailuvälineen jokaisen käytön jälkeen. 

Toivomme, että Seikkailulippujen ostaminen tehdään ensisijassa verkkokauppamme kautta kontaktien 
minimoimiseksi. Muussa tapauksessa suosittelemme lähimaksun käyttämistä. Fatbike-vuokraus ja pyö-
rien lunastaminen tapahtuu myös Seikkailupuistossa. Toivomme, että suositte tässäkin kohtaa Pajulah-
den verkkokauppaa. Huom! Ostat verkkokaupasta edullisemmin.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA LIIKKUMAAN JA LOMAILEMAAN PAJULAHTEEN!
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