Ohjeistus futsalin pääsarjaotteluiden toteuttamiseen
koronavirusepidemian aikana
päivitetty 29.10.2021
Yleinen terveysturvallisuus COVID-10 epidemian aikana
•
•
•

Ottelutapahtumiin tulee osallistua vain täysin terveenä.
Käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja
jälkeen toiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla tapahtuman aikana.
Yskiminen/aivastaminen kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan.

Toimijoiden tulee seurata ja noudattaa kaikkia voimassa olevia koronaepidemiaan liittyviä
viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, jotka voivat olla alueellisia tai paikallisia.
Lisätietoa ja ajankohtaisia rajoituspäätöksiä, ohjeita, suosituksia ja määräyksiä koronaepidemiaan
liittyen löytyy mm. seuraavilta nettisivuilta.
•
•
•
•
•

Valtioneuvosto
THL
THL, sairaanhoitopiirien sivut
AVI
Olympiakomitea, koronavirustilanteen vaikutukset urheiluun

Erityisjärjestelyt ottelutapahtumassa (yleisön turvallisuus)
Vastuu ottelutapahtuman järjestämisestä on järjestävällä seuralla. Kaikessa otteluun liittyvässä
tiedottamisessa sekä lipunmyynnissä on ottelun järjestäjän tuotava selkeästi esiin, että sairaana
tai oireisena otteluun ei saa osallistua.
Ottelutapahtumien järjestämisessä tulee noudattaa kaikkia kansallisten, alueellisten ja
paikallisten viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.
Ottelutapahtumaan liittyviä AVI:n ohjeita löytyy täältä.
Tapahtuman järjestäjä on velvollinen huolehtimaan, että käsien desinfiointiainetta on yleisön,
kaikkien toimijoiden ja joukkueiden käytössä. Lisäksi kotijoukkueen tulee kuuluttaa alla olevat
kuulutukset ottelun aikana.
Ennen ottelun alkua ja tauolle siirryttäessä.
•
•
•

Hyvä yleisö, koronaepidemian aikana on erityisen tärkeää noudattaa hyvää käsihygieniaa.
Suosittelemme kasvomaskien käyttöä ja riittävien turvavälien noudattamista.
Nautitaan yhdessä turvallisesta ottelutapahtumasta.

Ottelun lopussa:
•
•

Hyvä yleisö, kiitos mukanaolostasi ottelutapahtumassa.
Huomioithan, että poistuminen katsomosta ja hallilta tulee tapahtua noudattaen riittäviä turvavälejä.

Sisätiloja koskeva suositus maskien käytöstä
Maskin käyttämistä suositellaan julkisissa sisätiloissa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä
toisiaan. THL:n riskiarvioinnin (tartuntariskin ja leviämispotentiaalin) mukaan maskien käyttöä
suositellaan seuraavasti.
•

Merkittävän riskin tilat ja tilanteet: kasvomaskin käyttöä suositellaan toistaiseksi aina.
Sisätilassa olevat urheilukatsomot, kun istumapaikkoja ei ole määritelty

•

Kohtalaisen riskin tilat ja tilanteet: kasvomaskin käyttöä suositellaan harkittavaksi yhtenä
keinona vähentää riskiä.
Joukkueurheiluun ja ryhmäliikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat

•

Vähäisen riskin tilat ja tilanteet: kasvomaskin käytöstä ei ole tarvetta antaa suositusta.
Sisätila urheilukatsomot, kun istumapaikat on määritelty

Suosituksista riippumatta jokaisella on oikeus päättää omasta maskin käytöstään, ellei laki velvoita
muuhun. THL:n ohjeet ja suositukset eivät ole sitovia, vaan päätäntävalta niiden soveltamisesta
kuuluu kulloisillekin toimivaltaisille viranomaisille alueellisella ja paikallisella tasolla. Ohjeista voi
poiketa näiden viranomaisten oman arvion perusteella.

Joukkueiden toiminta otteluissa

Pukuhuoneet
Pukuhuoneiden hygienian ylläpitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pukuhuoneet ja niiden
WC-tilat on siivottava ennen ottelutapahtumaa. Saapuessaan pukukoppiin henkilöiden tulee pestä
saippualla ja desinfioida kätensä huolellisesti joka kerta. Pukukopissa tulee olla riittävä määrä
kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä tai ns. rullalla toimiva pyyhe, jossa jokainen voi pyyhkiä omaan
puhtaaseen pyyhkeen osaan.
Joukkueenjäsenten tulisi istua pukukopissa samoilla paikoilla ottelutapahtumassa.
Pukuhuoneessa ja muissa hallin ahtaissa tiloissa vietettävä aika tulee minimoida.

Vaihtopenkit
Suositellaan, että jokaisella kokoonpanoon merkityllä henkilöllä (max.20/joukkue) olisi ottelussa
oma tuoli/istuin tmv. istumapaikka teknisellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä
huomioiden kuitenkin salin turvallinen ja tarkoituksen mukainen käyttö. Erotuomarilla on oikeus

vähentää tuolien määrää tarvittaessa em. seikkoihin perustuen. Joukkueenjäsenten tulisi istua
vaihtopenkeillä samoilla paikoilla ottelutapahtumassa.
Ottelun aikana vain verryttelevien pelaajien tulee käyttää peliliivejä. Joukkueen huoltaja tmv.
joukkueen taustahenkilön tulee organisoi liivien käyttö. Suositeltavaa on, että pelaajat käyttävät
verryttelyssä puhtaita pesusta tulleita liivejä. Vaihtopenkillä istuvien pelaajien ei tarvitse pukea
liivejä päälleen eikä liivejä tarvitse käyttää pelaajavaihtojen aikana.

Ottelu
Pelaajat ja erotuomarit saapuvat kentälle erotuomarien johdolla. Saattajia ei käytetä joukkueiden
saapuessa kentälle. Pelaajat ja erotuomarit asettuvat riviin rintamasuunta pääkatsomoon.
Pelaajaesittelyt tehdään normaalilla tavalla. Teikkaukseen osallistuvat erotuomaristo ja kapteenit,
kättelyitä ei toteuteta. Ns. nyrkkitervehtiminen on sallittua.
Ottelussa ei vaihdeta tauolla kenttäpuoliskoja.
Ottelun jälkeen pelaajat ja erotuomarit asettuvat riviin kiittämään yleisöä. Joukkueet eivät kättele
toisiaan, ns. nyrkkitervehdykset ovat sallittuja. Kättelyt ottelutapahtumissa eivät ole sallittuja.
Tämä tulee myös huomioida palkintojen jaossa.
Joukkueen jäsenten ja katsojien välinen kanssakäyminen on ottelutapahtumassa kiellettyä.
Muita otteluun liittyviä huomioita
-

Pelaajien ja huoltajien tulee muistaa, että ottelun aikana tapahtuva juominen tulee tehdä
omasta henkilökohtaisesta pullosta
Sylkeminen yleisiin tiloihin on ehdottomasti kielletty
Jos joudut yskimään tai aivastamaan, niin yksi / aivasta hihaasi tai paitasi sisään
Pyyhi hiki hihallasi tai kertakäyttöpyyhkeellä

Todettu koronatapaus joukkueessa
Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia.
Tautiketjujen jäljittämisestä ja karanteeniin asettamisista vastaa viranomainen.
Koronatapauksiin liittyvä viestintä suositellaan keskitettäväksi seuran nimetylle vastuuhenkilölle.
Kilpailun järjestäjää tulee informoida välittömästi todetusta tautitapauksesta tai mahdollisesta
tautiepäilystä.

