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Uimahalli PikkuSaimaan erityisjärjestelyt 1.6. alkaen
Uimahalli PikkuSaimaa avataan 1.6. Koronan aiheuttamat rajoitustoimet esim. turvavälien
noudattamiseksi aiheuttavat uimahallissa merkittäviä erityisjärjestelyjä.
Seuraavat erityisjärjestelyt perustuvat THL:n, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton sekä
terveystarkastajan antamiin ohjeisiin ja suosituksiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PikkuSaimaan uimahallissa voi olla samanaikaisesti enintään 60 henkilöä.
Naisten pukutiloissa on käytössä 20 pukukoppia.
Miesten pukutiloissa on käytössä 30 pukukoppia.
Ryhmäpukuhuoneet mahdollistavat enintään 10 henkilön lisäpukutilan.
Suihkut ovat käytössä osittain. Käytössä olevat suihkut on merkitty.
Saunat, vesiliukumäki ja hyppytorni ovat poissa käytöstä. Kuntosali on käytössä vain ryhmille.
Terapia-altaassa enintään 3 henkilöä kerrallaan.
Lasten altaassa enintään 10 henkilöä kerrallaan.
Isossa altaassa enintään 25 henkilöä kerrallaan.
Uintiaika enintään 1,5h
Klo 11-13 välistä aikaa suositellaan riskiryhmiin kuuluville.

Kaikessa toiminnassa on noudatettava uimahallin henkilökunnan ohjeita ja määräyksiä. Henkilökunta
valvoo sääntöjen ja asiakasmäärien noudattamista.
Asiakkaiden tulee noudattaa normaaleja peseytymisohjeita ja huolehtia käsihygieniasta, erityisesti
WC-tiloissa ja ennen uima-altaalle menoa. Sairaana tai flunssaisena uimahalliin saapuminen on
ehdottomasti kielletty.
Aukioloajat
Uimahalli PikkuSaimaa on avoinna 1.–28.6. seuraavasti:
ma-to klo 11-18
pe klo 6-18
la-su suljettu
juhannusaatto pe 19.6. suljettu
29.6.-19.7. aukioloajoista tiedotetaan myöhemmin.
20.7.-10.8. uimahalli on suljettu huoltotöiden vuoksi.

Savonlinnan kaupungin kuntosalit avautuvat erityisjärjestelyin 1.6.
Savonlinnan kaupungin kuntosalit avataan 1.6. Kuntosalien enimmäiskävijämäärää ja tilojen käyttöä
on turvallisuussyistä rajoitettu seuraavasti:
Kerimäen kuntosali
• Kerimäen kuntosalilla voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan.
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Kerimäen lipunmyynti on avoinna kesäkuun ajan ma-to klo 15-21, pe 15-19.
Kulkulätkällä pääsy joka päivä klo 7-23.
Pukutilassa enintään 5 henkilöä kerrallaan.

Punkaharjun kuntosali
• Punkaharjun kuntosalilla voi olla enintään 15 henkilöä kerrallaan.
• Pukutiloissa enintään 2 henkilöä kerrallaan.
Savonrannan kuntosali
• Savonrannan kuntosalilla voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan
• Pukutilat on suljettu.
Kuntosaleille varataan käsidesiä, yleispuhdistusainetta ja käsipyyhkeitä. Käyttäjän tulee puhdistaa
käyttämänsä laitteet käytön jälkeen. Kuntosalilla tulee noudattaa turvavälejä ja huolehtia hyvästä
käsihygieniasta. Kuntosalille ei saa tulla sairaana eikä flunssaisena.
Lisätietoja antaa vapaa-aikapäällikkö Simo Räty, puh. 044 417 4221.

