
Aluksen kahvilan aukioloaika on klo 7-23.

Anniskeluaika on klo 9-22. Asiakkaalla on kuitenkin aikaa nauttia ennen klo 22 ostettu juoma klo 23

saakka.

Matkustajien enimmäismäärää on rajattu toistaiseksi. Aluskohtaiset matkustajien enimmäismäärät

ovat tällä hetkellä seuraavat:

Matkustajamäärän rajauksista ilmoitetaan aluksissa sekä JT-Line Oy:n verkkosivuilla

Istumapaikkoja rajataan sulkemalla aluskohtaisesti yksittäisiä istumapaikkoja ja penkkiryhmiä,

jotta turvaetäisyydet voidaan pitää mahdollisimman hyvin

Kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä matkustajilta edellytetään maskin käyttöä kaikilla matkoilla

sisätiloissa, alukseen tullessa ja sieltä poistuessa pl. terveyssyyt, jotka estävät maskin käytön.

Maskia tulee pitää myös alukseen noustaessa ja sieltä poistuessa.

Aluksen kahvilasta / lipunmyynnistä voi tarvittaessa ostaa yksittäisiä maskeja.

Aluksen kahvilasta ostettuja tuotteita voi nauttia omalla istumapaikalla ilman maskia.

Aluksissa on asiakkaiden käyttöön tarkoitettu käsidesiautomaatti sekä 

Aluksen siivousta on tehostettu. Henkilökunta siivoa vähintään kahden 

Tämä suunnitelma koskee JT-Linen reittiliikenne-, risteily-, kahvila- ja anniskelutoimintaa.

Suunnitelma on päivitetty 11.6.2021.

ALUSTEN PAIKKAJÄRJESTELYT

Pw/s Vispilä: 150 henkilöä

M/s Amiraali: 120 hlöä

M/s Chapman: 120 hlöä

M/s Viapori: 100 hlöä

M/s Ilves: 80 hlöä

M/s Panda: 80 hlöä

M/s Monica: 50 hlöä

KASVOSUOJUSTEN KÄYTTÖ

HYGIENIA & SIIVOUS

wc-tiloissa mahdollisuus käsien pesuun.  

tunnin välein wc-tilat, tartuntapinnat ja pöydät THL:n ohjeiden 

mukaisesti. Siivous voidaan todentaa aluksessa olevasta l

istasta (kellonaika, kuittaus).
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Koko henkilökunnalle on annettu asianmukainen korona-epidemiaan 

Henkilökunta pitää maskia ja/tai suojavisiiriä 

kaikissa lähikontakteissa asiakkaiden kanssa.

Ohjeiden noudattamista valvotaan.

Matkustajia ohjataan matkalippuja ostaessa suosimaan kortti-/ lähimaksua tai hankkimaan

matkalippu etukäteen verkkokaupasta.

Toimintaohjeet turvaetäisyyksien pitämisestä, maskin käytöstä ja käsihygieniasta annetaan

aluksessa kuulutuksin ja näkyvissä paikoissa olevilla opasteilla. Tarvittaessa henkilökunta antaa

ohjeita henkilökohtaisesti.

Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät myös JT-Line Oy:n nettisivuilta www.jt-line.fi

Henkilökunta seuraa mahdollisuuksien mukaan turvavälien noudattamista ja ohjeistaa

matkustajia noudattamaan turvavälejä.

Kapeille laiturialueille (Merisatama, Ruoholahti, Suomenlinnan Tykistölahti, Hakaniemi, Vallisaari)

pääsy estetään niin, että laiturialueella aluksen odottaminen ja alukseen jonottaminen ei ole

sallittua. Periaatteena on, että aluksesta ulos tulevat pääsevät ensin poistumaan laituria pitkin

väljemmälle alueelle ennen kuin laiturille päästetään kyytiin tulevat uudet matkustajat.

Ohjeet annetaan laiturialueilla olevilla opasteilla ja tarvittaessa myös  rajaustolpilla ja –nauhoilla.

Ohjeet ovat myös luettavissa myös JT-Line Oy:n nettisivuilla.

Alukseen noustessa matkustajan tulee käyttää kasvomaskia

Alukseen nousua valvova ja lippuja tarkastava kansimies / päällikkö säännöstelee alukseen

pääsyä siten, että aluksen tuloaula ja käytäväalueet eivät ruuhkaudu

Aluksesta poistutaan seuraavassa järjestyksessä: ensin sisätiloissa 

Poistuessa aluksesta matkustajan tulee käyttää kasvomaskia.

Poistumista ohjataan aluksen ominaispiirteet huomioiden 

HENKILÖKUNNAN KORONA-TURVALLISUUS & KOULUTUS

liittyvä koulutus ja sisäiset toimintaohjeet.

TOIMINTAOHJEET & VIESTINTÄ MATKUSTAJILLE

LAITURIALUEET & JONOTUS

ALUKSEEN NOUSU

ALUKSESTA POISTUMINEN

olevat matkustajat ja sen jälkeen ulkokannella olevat matkustajat.

kuulutuksin ja henkilökunnan opastuksilla ja 

tarvittaessa asettamalla kulkemista ohjaavia 

kulkuväyliä ja –esteitä.
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