päivitetty 14.10.2020

TIIVISTELMÄ OHJEISTUKSEEN ALEMPIEN SARJATASOJEN JA JUNIOREIDEN
OTTELUTAPAHTUMIEN TOTEUTTAMISEEN VIRUSEPIDEMIAN AIKANA 14.10.2020 ALKAEN
Tämä on tiivistelmä laajemmasta ”Korona ohjeistus alemmat sarjat ja juniorit”-asiakirjasta.
Ko. asiakirjasta löytyy tarkennuksia tähän tiedotteeseen sekä mm. linkkejä terveysviranomaisten ohjeisiin.

1. YLEISTÄ JOUKKUETOIMINNASSA
 Viranomaisohjeissa mainittuihin riskiryhmiin kuuluvan suositellaan noudattavan erityistä varovaisuutta
ottelutapahtumiin osallistuessaan sekä huomioimaan paikallinen tautitilanne
 Kaikissa harjoitus- ja ottelutapahtumissa kirjataan ylös kaikki tapahtumaan osallistuneet henkilöt (pelaajat,
valmentajat, muut joukkuetaustat, ottelun toimihenkilöt jne.)
 muistiinpanoja säilytetään tapahtumakohtaisesti vähintään 14 vuorokautta
 Varmistetaan aina ennen tapahtumia, että joukkuevarusteissa on kertakäyttökäsineitä ja käsipyyhkeitä
sekä riittävästi ainetta käsien desinfiointiin.
 Pelaajille suositellaan henkilökohtaisen käsidesin mukana kuljettamista
 Kaikkia joukkueen harjoitusvarusteita (esim. pallot, tötsät) ja asuja (esim. liivit) käsittelee mahdollisuuksien
mukaan vain yksi henkilö
 Jokaisella pelaajalla oma henkilökohtainen juomapullo
 Jokainen pelaaja vastaa omista peliasuistaan. Asut pestään jokaisen ottelun jälkeen
2. ENNEN OTTELUA
 Koronaviruksen oireiden tiedostaminen/tunnistaminen
 Yleisten suositusten noudattaminen (käsihygienia, turvavälit, yskiminen, kontaktien välttäminen jne.)
 Oman terveydentilan seuranta/ottelupäivän tilannearvio
 vähänkään oireisena/sairaana ei koskaan osallistuta harjoituksiin tai otteluihin
3. MATKUSTAMINEN OTTELUUN
 Matkustettaessa pyritään kaikissa tilanteissa turvaamaan 1–2 metrin turvavälien toteutuminen
 Joukkoliikenteen käyttöä tulee välttää ja jos sitä, joudutaan käyttämään, suositaan kasvomaskin käyttöä
 Matkustettaessa vierasotteluun bussilla
 bussissa vain ottelun kannalta välttämättömät matkustajat (pelaajat + tarvittavat joukkuetaustat)
 bussiin noustessa noudatetaan 1–2 metrin turvavälejä
 bussissa suositetaan kasvomaskin käyttöä (15 v ja vanhemmat)
 käsihygienia (pesu tai desinfiointi) aina bussiin noustessa
 vain yksi henkilö per penkki – mahdollisuuksien mukaan vain joka toinen penkkirivi käytössä
 matkan aikana vältetään bussissa liikkumista
 turvavälit huomioidaan myös pysähdyttäessä esim. ruokailemaan
 samat paikat sekä meno- että paluumatkalla – istumakartan laatiminen ja säilytys 14 vrk
4. SAAPUMINEN OTTELUPAIKALLE / POISTUMINEN OTTELUPAIKALTA
 Kotijoukkueen suunnittelema ja ohjeistama reititys ja aikataulutus
 Erityisesti kentillä, joissa pelataan paljon otteluita, vältetään turhan aikaista ottelupaikalle saapumista
 Joukkue valvoo sisäisesti, että kaikki noudattavat ohjeistuksia ja opastuksia
 Ottelupaikalta poistutaan mahdollisimman pikaisesti ottelun jälkeen
5. PUKUHUONEKÄYTÄNNÖT
 Pukuhuonetilojen käyttöä vältetään
 jos niitä käytetään, niin sisällä viivytään mahdollisimman lyhytaikaisesti
 pukuhuoneeseen pääsy vain joukkueeseen kuuluvilla
 tarvittaessa pukeutuminen ja peseytyminen porrastetaan pienryhmiin, jotta turvavälit säilyvät
 pukuhuoneet jätetään siistiin kuntoon ja kaikki roskat (teipit yms.) laitetaan roskikseen
 Ellei riittävien turvavälien toteutuminen pukuhuonetiloissa ole mahdollista, kaikkien 15 v ja sitä
vanhempien on käytettävä kasvomaskia pukuhuonetiloissa
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Kotijoukkue pukee pelivarusteet otteluun lähdettäessä sekä peseytyy ottelun jälkeen kotioloissa aina kun
se on mahdollista
Käsien pesu tai desinfiointi aina pukuhuoneeseen tultaessa
Sisällä pidettävissä ottelupalavereissa huomioidaan turvavälit ja ellei se ole mahdollista pidetään palaveri
ulkotiloissa

6. TURVAVÄLIT JA HYGIENIA OTTELUPAIKALLA
 Kotijoukkueen suunnitelma alueista ja niillä liikkumisesta + opastukset
 Kentälle erotuomariston johdolla ja ohjeistamana ilman saattajia
 Joukkueiden vaihtopelaajille erilliset lämmittelyalueet (erotuomarin ohjeistus)
 pyritään säilyttämään 1–2 metrin turvavälit ja vältetään ristiin kulkemista
7. TOIMINTA KENTÄLLÄ
 Kentällä vain pelaajat, tuomaristo ja välttämättömät joukkuetaustat
 Junioreiden vanhemmat ja muut katsojat erillisessä katsomossa tai kenttäalueen ulkopuolella
 Ei esittelyjä, ei kättelyitä ennen tai jälkeen ottelun
 Tarvittavien toimihenkilöiden (tulospalvelu, kuulutus, pallotytöt/-pojat yms.) sijoittaminen turvaetäisyydet
huomioiden
 Maalin juhlinta sallittua lähikontakteja välttäen
 Ei joukkokokoontumisia esim. loukkaantumis- tai riketilanteissa
 Ottelun päätyttyä molemmat joukkueet poistuvat mahdollisimman ripeästi pois kenttäalueelta 1–2 metrin
turvavälit säilyttäen
Kaikkien ottelutapahtuman järjestelyihin osallistuvien seuran toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten (esim.
myyntipisteet) on käytettävä kasvomaskia koko ottelutapahtuman ajan.
8. TODETTU KORONATAPAUS JOUKKUEESSA
 Toiminta vastuullisesti terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita noudattaen
 Joukkueeseen suunnatusta terveysviranomaisen toimenpiteestä ilmoitettava aina kilpailunjärjestäjälle
9. OTTELUTAPAHTUMA ja KATSOJAT
 Lipunmyynnissä vältetään jonoutumista, noudatetaan turvavälejä ja suositaan kortti-/mobiilimaksamista
 Kunkin katsomon osan järjestelyt vastaavat viranomaisten ohjeita ja rajoituksia
 tarvittaessa katsomo-osat jaetaan lohkoihin
- oma sisääntulo, omat WC-tilat ja oma myyntipiste
- rajattu katsojamäärä
- ei liikkumista eri katsomon osien välillä
 Katsomossa istutaan valvotusti turvavälejä noudattaen
 esim. vain joka kolmas istuin ja joka toinen penkkirivi käytössä
 turvavälien noudattaminen ei ole välttämätöntä samaan perheeseen/ruokakuntaan kuuluvien välillä
 Ellei turvavälien toteutumisesta pystytä kaikissa tilanteissa huolehtimaan, on katsojien käytettävä
kasvomaskia
 Jokaisessa myyntipisteessä
 on käsidesiä käytettävissä
 suositaan valmiiksi pakattuja tuotteita
 suositaan kortti-/mobiilimaksamista tai tasarahan käyttöä
 vältetään asiakkaan tarvetta koskea esim. ottimiin, astioihin/aterimiin
 myyntihenkilöstön on käytettävä kasvomaskia
 WC-tilojen riittävyys ja puhtaus varmistettava aina ennen kutakin tapahtumaa
 kaikissa wc-tiloissa on oltava käsien pesu- ja/tai desinfiointimahdollisuus
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