
Yleiset koronaohjeet kaikkien turvallisuuden takaamiseksi 

Hyvinvointisi ja terveytesi on meille ykkösprioriteetti.  
Vierumäen henkilökunta noudattaa erityistä huolellisuutta toiminnoissaan 

Noudatammekin tavallisesta poikkeavia käytäntöjä, joita päivitämme jatkuvasti 
viranomaisohjeistusten mukaisiksi.  
 
Henkilöstömme on ohjeistettu jäämään kotiin, jos tuntee olonsa vähänkin sairaaksi – 
teethän sinä samoin! 

Luethan THL:n ohjeistukset huolellisesti ennen saapumistasi Vierumäelle, kiitos! 

Vierumäki sijaitsee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella ja noudatamme PHHYKY:n 
ajankohtaisia ohjeita. Lue tästä linkistä  

Liikuntapaikat 

• Tennis- ja padelhalli 
o Kaikki sisäpelikentät avattu varattaviksi Vierumäkihallin aukioloaikoina. 
o Golf-talviharjoittelualue sekä Golf-simulaattori avoinna Vierumäki-hallin 

yleisten aukioloaikojen mukaisesti. 
 

• Urheiluhalli 
o Rajoitamme edelleen yhtäaikaisia käyttäjämääriä, joten ostathan lipun 

ennakkoon Vierumäki Friends -sovelluksen kautta. 
o Maastopyörät ja e-fatbiket ovat vuokrattavissa Urheiluhallilta.  

 
• Monitoimiareena ja jäähalli avoinna ennakkovarauksien mukaisesti. 

Yleisöluisteluiden asiakasmäärää rajoitetaan. 
 

• Ohjatut Active Hours -tuntimme jatkuvat – varaa paikkasi Vierumäki Friends 
sovelluksesta. Rajoitamme tunneille osallistujien määrää.  
 

• Hierontapalvelut Vierumäkihallilla ovat asiakkaiden käytössä.  
 

• Liikuntapaikoilta löytyy runsaasti mahdollisuuksia pestä käsiä sekä käsidesipisteitä. 
Suosittelemme myös maskien käyttöä sisätiloissamme aina kun mahdollista. 
Kasvomaskeja on palvelupisteissämme, jos omasi jäi kotiin.   

  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus
https://paijat-sote.fi/koronavirus/alueelliset-suositukset/


Autathan meitä osaltasi korkean hygieniatason 
ylläpidossa noudattamalla seuraavia ohjeistuksia 

Vierailu meillä 

• Siirräthän vierailusi ajankohtaa eteenpäin, jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on 
todettu koronavirustartunta tai ollut flunssan oireita viimeisen kahden viikon aikana. 
 

• Jos sairastut tai kuulet altistumisesta vierailusi aikana tai sen jälkeen, vältäthän 
kaikkia kontakteja ja noudatathan THL:n ohjeistuksia testiin hakeutumisesta ja 
karanteenista. 

Henkilökohtainen hygienia ja kasvomaskit 

• Yleisen suosituksen mukaan kasvomaskia suositellaan sisätiloissa myös 
Vierumäellä 
 

• Muistathan pestä kätesi saippualla aina kuin mahdollista. Käsidesiä löydät kaikista 
tiloistamme – lisäämme pisteiden entisestään määrää nykyisten säädösten 
mukaisesti 
 

• Vältäthän turhaa kasvojen koskettelua. Yskän tai aivastuksen yllättäessä, pyri 
käyttämään hihaasi tai kertakäyttönenäliinaa. 

Maksaminen 

• Suositaan edelleen kortti- tai lähimaksua. 

Turvavälit 

• Suomalainen henkilökohtainen tila on nyt kansainvälinen normi: pidetäänkin huolta 
siitä, että kaveriin on aina vähintään 2 metrin etäisyys. 
 

• Palvelupisteillä etäisyyksistä muistuttavat lattioihin teipatut tarrat ja 
henkilökuntamme, mutta huolehdithan asiasta myös itse ja kaverisi puolesta. 
 

• Pukuhuoneiden sijaan pyydämme sinua pukeutumaan ja peseytymään 
majoitustiloissa. 

  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus


Tehostettu siivous 

• Vierumäen majoituskohteiden loppusiivouksen sekä yleisten tilojen siivouksen 
suorittaa N-CLEANIN ammattilaiset. 
 

• Normaalin, korkean hygieniatason lisäksi jatkamme kaikissa majoituskohteissamme 
tehostettua siivousta, noudattaen THL:n ja muiden viranomaisten antamia ohjeita. 
Tehostetussa siivouksessa kiinnitetään erityistä huomiota pintojen pyyhintään ja 
desinfiointiin. Meillä on myös valmius reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin 
erityissiivouksen osalta, mikäli tilanne sitä vaatii. 
 

• Kaikissa palvelupisteissä on näkyvillä THL:n viimeisin ohjeistus hygienian 
noudattamisesta ja käytettävissä käsidesiä. Henkilökuntamme on ohjeistettu 
noudattamaan viranomaisten määräyksiä ja tiedotamme asiakkaitamme aina 
tarpeen vaatiessa. 

 

Koulutus 

• Seuraamme koko ajan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tiedotteita ja ohjeita. 
 

• Ryhmien opettajat tai tutkinnon osien vastuuopettajat tiedottavat Wilman välityksellä 
muutoksista opetusjärjestelyissä.  

 


