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Julkaisuvapaa heti
Koronajäljityksessä on käynyt ilmi, että to-la 19.-21.11. välisenä aikana Levillä vierailleet ovat
saattaneet altistua koronavirukselle.

Olemme saaneet tiedon viime viikolla, että Levin Ihkussa on tullut asiakkaille altistuminen
koronavirukselle ja asiasta myös tiedotettiin viime viikolla. Jos olet ollut asiakkaana ja epäilet
altistumista, suosittelemme tekemään oirearvion ja toimimaan ohjeiden mukaisesti.
https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/
Ihku tai Ihkun henkilökunta ei ole tämän altistumisen taustalla. Viranomaistahoja on konsultoitu
asiassa ja keskustelut on käyty hyvässä hengessä. Olemme toimineet ohjeistuksien mukaan ja koska
Ihku on alueen suosituin ravintola, ymmärrämme ravintolaan kohdistuvat odotukset ja pyrimme
toimimaan kaikin tavoin huolellisesti, mutta toivomme tätä myös asiakkailta. Koko Ihkun
henkilökunta on käynyt infektiotautien ylilääkäri Markku Broaksen suosituksen mukaisesti
testattavana ja kaikki ovat saaneet negatiiviset testitulokset. Lisäksi olemme saaneet
aluehallintovirastolta suosituksen pitää entistä tarkemmin huolta turvaväleistä ja henkilökuntamme
on ohjeistettu ohjaamaan asiakkaita jatkossa enemmän myös suullisesti sekä ohjaamaan
jonottamista ja etäisyyksiä myös ulkona.
Lapin alueella on voimassa seuraavat rajoitukset ravintoloille:
- anniskelu loppuu klo 00 ja ravintola suljetaan klo 01
- ei rajoituksia asiakasmääriin
- asiakkailla tulee olla jokaiselle istumapaikka
- ravintola vastaa riittävistä etäisyyksistä asiakkaiden välillä
- asiakkaille on annettava tietoa ja toimintaohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemisestä
- asiakkailla on oltava mahdollisuus pestä kädet, ja tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina
- omavalvontasuunnitelma koronan leviäimisen ehkäisemiseksi
Ihkussa on näiden rajoitusten aikana:
- otettu asiakkaita istumapaikkojen mukaan eli maks. 168 (noin 75% Ihkun virallisista
asiakaspaikoista, asiakaspaikkoja on 250)
- Ihkun henkilökunta käyttää aina maskeja ja Ihku on ollut Levillä ensimmäinen näin toimiva
ravintola.
- Ihkun henkilökunta on myös osaltaan pitänyt etäisyyttä asiakkaisiin.
- Pe-la 19.-20.11. on ollut molemmat kerrokset auki jo klo 15 alkaen, eli myös päivällä, jotta
asiakkailla on ollut mahdollisuus hakeutua myös alakertaan ja olla väljemmin niin halutessaan.
- Perjantaina alakerta oli ajoittain tyhjillään ja asiakkaat hakeutuivat yläkertaan. Tähän reagoitiin ja
lauantaina ihmisiä ohjattiin aktiivisemmin myös alakertaan.
- Ihmisiä on hetkittäin ollut liikkeellä isoissa seurueissa. Asiakkaille on suositeltu tilojen opasteilla
pysymistä omissa seurueissaan ja etäisyyden pitämistä muihin seurueisiin. Jonottamista suositellaan
etäisyydellä opasteilla tiskillä ja lattioissa tiskin edessä. Ravintolalla ei ole valtuuksia rajoittaa

yksittäisten seurueiden henkilömäärää eikä ravintola voi määrätä kuinka moni seurueesta saa tulla
samaan aikaan tiskille.
- Tiloissa on useita kirjallisia huomautuksia etäisyyksistä ja hygieniasta (sisäänkäynnillä, tiskillä,
lattioissa, näytöillä, seinillä) ja lisäksi karaokevetäjä on kuuluttanut näistä säännöllisin väliajoin sekä
huomauttanut useaan otteeseen yökerhon aukiolosta ja että alakerrassa on hyvin tilaa.
- Kuten myös normaalina aikana on velvoitettu toimimaan, myös tänä viikonloppuna asiakasmäärää
on kontrolloitu laskureilla ovella, jolloin ovihenkilökunnalla on ollut koko ajan reaaliaikainen tieto
sisällä olevasta asiakasmäärästä. Järjestyksenvalvojat ovat olleet paikalla koko aukioloajan.
- Omavalvontasuunnitelma tartuntatautitilanteissa on koko ajan esillä ja päivitettynä sekä
henkilökunta on perehtynyt siihen sekä yrityksen sisäiseen hygieniaohjeistukseen
- Ihkussa oli aikaisempien vuosien Levin maailman cup viikonloppuihin nähden yli puolet vähemmän
asiakkaita to-la 19.-21.11. aikana.
Paikalla on ollut koronaviruksen kantaja, joka on altistanut muita asiakkaita ja jatkotartuntoja on
tullut useita viikonlopun aikana Levin alueella. Tiedotuksessa on nostettu esille kolme iltaravintolaa
nimeltä. Tiedossamme on joidenkin tartunnan saaneiden liikkeistä se, että he ovat liikkuneet
useissa muissakin paikoissa Levin alueella (ruokaravintolat, kaupat), joissa on paikat ajoittain myös
ruuhkautuneet, koska viikonlopun tapahtuman vuoksi Levillä on ollut normaalia enemmän ihmisiä.
Mahdollisuus tällaiseen tilanteeseen on kaikilla alueen toimijoilla ollut jo ennakkoon tiedossa, kun
ihmisiä saapui paljon Leville viikonlopun tapahtuman vuoksi ja suurin osa hiihtokeskuksen alueen
toimijoista on tehnyt parhaansa tämän ennaltaehkäisemiseksi.
Havaitsimme myös viikonlopun alussa tiloissamme toimittajan kuvaamassa, joten asian saama
julkisuus ei ole yllättänyt. Kuten median julkaisemissa kuvissa Ihkusta näkyy, tiloissa on asiakkaita,
isompi seurue keskenään, mutta myös välejä ihmisten välillä ja jopa tyhjiä istuinpaikkoja. Tähän on
reagoitu ja henkilökunta on myös ottanut kuvia perjantaina. Jono on muodostunut ulos, koska
sisään ei ole otettu niin paljon kuin tulijoita olisi.
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