
• TSC Studioon, toimistoon tai muihin yleisiin tiloihin ei saa tulla, mikäli kokee edes lieviä koronan 
tai muun sairastumisen oireita! 

• Koronavirustartunnan oireita ovat esimerkiksi lämpöily, kuume, yskä, päänsärky, lihaskipu, kurkkukipu, 
nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys, pahoinvointi, ripuli ja poikkeava väsymys. 

• Sekä koronavirus- että muiden sairastapausten jälkeen tulee olla kaksi täysin oireetonta päivää 
ennen TSC:n tiloihin saapumista. 

• Tautitapauksissa toivomme, että TSC:n henkilöstöä informoidaan tilanteesta tarpeellisten 
jatkotoimenpiteiden järjestämiseksi. TSC:n oma henkilöstö noudattaa terveysammattilaisten suosituksia. 

 

• Tulethan paikan päälle vasta hetki ennen tuntisi tai varauksesi alkua ja poistu heti sen päätyttyä. 
TSC:n yleisissä tiloissa ei saa viettää ylimääräistä aikaa. 

• Vältä lähikontaktia ja pidä 1–2 m turvaväli toisiin aulatiloissa, pukuhuoneessa ja TSC Studiossa. 

• Vältä ruuhkaa pukuhuoneissa! Suosittelemme, että pukuhuoneessa on yhtäaikaisesti max. 4 ihmistä, 
jotta turvavälien ylläpitäminen on mahdollista. 

• Velvoitamme kasvomaskien käyttöä kaikissa tiloissamme terveysammattilaisten suositusten mukaisesti. 
Myös tanssituntien aikana suosittelemme kasvomaskin käyttöä mahdollisuuksien mukaan. 

• Aulan WC-tiloista toinen on varattu vuokralaisten ja tanssitunneille osallistuvien käyttöön.  
Toinen WC on varattu ainoastaan TSC:n oman henkilökunnan käyttöön tartuntariskien minimoimiseksi. 

• Pese kädet huolellisesti saippualla saapuessasi. Tiloista löytyy myös käsidesiä.  

• Yski ja aivasta ainoastaan hihaan tai nenäliinaan. Heitä nenäliina heti käytön jälkeen kannelliseen 
roskakoriin ja pese kädet huolellisesti saippualla.  

 

• Ilmanvaihto ja tuuletus: Asetathan studion ilmanvaihdon maksimiasetukselle heti tunnin alussa, mikäli 
tunnilla on paljon osallistujia. Myös ikkunoita voi avata ilmanvaihdon vahvistamiseksi, mutta muistathan 
sulkea ikkunat studiosta poistuessasi! 

• Pidäthän aulaan johtavat studion ovet suljettuna tuntien aikana tartuntariskien minimoimiseksi! 

• Pyyhi studion ovenkahvat sekä balettitangot desinfioivalla aineella käytön jälkeen. Käytetyt 
paperipyyhkeet heitetään kannelliseen roskakoriin. Desinfioivaa ainetta ja paperipyyhkeitä löytyy 
studiosta. 

• Jumppamatot ovat toistaiseksi kokonaan pois käytöstä.  

    Kiitos yhteistyöstä! 

COVID-19 -koronavirus vaikuttaa edelleen toimintaamme. TSC Studiota ja yleisiä tiloja käyttävien 
henkilöiden tulee sitoutua alla kirjattuihin ohjeisiin viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 
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