Instruktioner för att genomföra matcher på de högsta serienivåerna under
coronavirusepidemin
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(bilagor publiceras ej)
Bilaga A: Allmänna rekommendationer för föreningar angående coronaviruset. ...... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole
määritetty.
Bilaga B: Förteckning över de olika aktörerna på matchevenemanget .... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Bilaga C: Att anlända till matchen............................................................. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Bilaga D: Självutvärderingsblankett för spelare, tränarteamet och domarna............. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole
määritetty.
Bilaga E: Sittordning i bussen.................................................................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

1.0 Inledning
Dessa instruktioner är ett tillägg till matchmanualerna som finns vid de högsta serienivåerna under corona tiden,
detta för att på ett säkert och hälsosamt sätt kunna genomföra matchevenemang.
Instruktionerna representerar riktlinjerna för fotboll på de högsta serienivåerna i Finland, till dessa hör Tipsligan,
Nationella Ligan och herrarnas division ett. Instruktionerna används även på ett anpassat sätt i Bollförbundets
övriga serier.
Instruktionerna uppdateras när regeringen och övriga hälsomyndigheter uppdaterar sina riktlinjer. Om
infektionsläget fortskrider, utvecklas instruktionerna och användning av ansiktsmask kan bli aktuell i större skala
än bara under lagens resor.
Instruktionerna kommer att gås igenom med varje som berörs av detta.

2.0 Specialarrangemang under matchevenemanget (lagen och domarna)
Syftet med denna del är att instruera hur ett matchevenemang kan ordnas på ett säkert och hälsosamt sätt, för
lagen och för domarna.
Det rekommenderas att personer som enligt myndigheterna tillhör någon av riskgrupperna inte deltar i
matchevenemang. Enligt informationen som för tillfället finns tillgänglig, löper över 70 åringar och personer som
lider av lung- eller hjärtsjukdomar, samt personer som har ett nedsatt immunförsvar större risk vid en eventuell
coronavirusinfektion.
Ifall en spelare eller en funktionär lider av en grundsjukdom, löses dessa fall föreningsvis med hjälp av
konsultering av föreningens läkare.
Förutom detta är det viktigt att föreningarna tar del av instruktionerna angående lagträningar och bilaga A, där
de viktigaste rekommendationerna om coronavirusepidemin är beskrivna.

2.1 Att följa med hälsotillståndet för spelare, funktionärer och domare

På matchdagar mäter spelarna, funktionärerna och domarna sin kroppstemperatur och går igenom
självutvärderingsblanketten över typiska symptom vid coronavirusinfektion. Vid avvikande fynd är personen
skyldig att omedelbart informera om detta till föreningens ansvarsperson (t.ex. läkare, tränare, lagledare) och
personen uteblir inledningsvis från laguppställningen. Domarna anmäler omedelbart om avvikande fynd till
domarverksamheten.
Bortalaget gör denna bedömning före de stiger på lagets färdmedel.
Vid avvikande fynd skall spelaren / funktionären följa THL:s instruktioner:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta
Föreningarna är skyldiga att samla de avvikande fynden och skicka dessa till Bollförbundet / Tipsligan, ifall detta
begärs. Detta för att kunna följa med hur viruset sprids inom grenen.

2.2 Reseinstruktioner
Alla som deltar i matchevenemanget (spelare, funktionärer, arbetstagare, domare osv.) rekommenderas färdas
till och från matchplatsen självständigt om detta är möjligt. Kollektiv trafik bör undvikas om detta är möjligt.
I situationer där det inte går att färdas självständigt till matchplatsen, bör det finnas ett säkerhetsavstånd på 1-2
meter även mindre färdmedel bör användas vid möjlighet. Ifall resan sker med buss bör ansiktsmasker användas
för att undvika att viruset sprids. I bussen får det endast sitta personer på varannan plats och vid möjlighet skall
varannan rad också vara tom. Lagets sittordning i bussen bokförs (exempel i bilaga E).
Med laget bör endast resa laguppställningen och de nödvändiga funktionärerna, så att säkerhetsavstånden kan
upprätthållas så stora som möjligt.
När du stiger in och ut från färdmedlet bör händerna desinficeras.
När laget stannar på en servicestation eller vid en matplats bör handhygienen vara god och säkerhetsavståndet
på 1-2 meter upprätthållas under måltiden. Vid möjlighet bör personerna under måltiden sitta i närheten av de
personer som de satt i närheten av i bussen.
Flygplan används sällan, så i dessa fall följs hälsomyndigheternas instruktioner angående flygresor.
Vid resor till och från Åland, rekommenderas att hyttarrangemangen möjliggör tillräckliga säkerhetsavstånd för
varje resenär, detta genom att placera högst två personer i samma hytt. Personer som i övrigt rest i närheten av
varandra rekommenderas också att placeras i samma hytt. Vid dagsresor rekommenderas att högst två personer
vilar i en hytt samtidigt.
Vid hotellinkvarteringar följs samma direktiv, högst två personer / rum och att följa säkerhetsavstånden.
Föreningarna är geografiskt utspridda över hela landet och har därför olika resebehov under säsongen. Varje
förening är skyldig att utveckla sina egna rutiner vid resor, dock genom att följa dessa riktlinjer och
myndigheternas direktiv.

Det är oerhört viktigt att sköta om handhygienen vid resor och speciellt i allmänna utrymmen (servicestationer,
båtar osv.), det rekommenderas att använda handskar, vilka bör desinficeras regelbundet.

2.3 Att anlända till stadion

Till stadions inomhus utrymmen har endast matcharrangörerna tillträde. En exempellista över personer som har
tillträde till nämnda utrymmen på stadion presenteras i bilaga B.
Lagen anländer etappvis till stadion så att det hela tiden upprätthålls ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter, både
vid ingångar och vid spelarkorridoren. Specificerat i bilaga C.

2.4 Regler i omklädningsrummet
Det bör fästas extra uppmärksamhet vid säkerhetsavstånd och en god hygien. Omklädningsrum och WC
utrymmen måste städas innan matchevenemang.
Endast personer som är med i laguppställningen och funktionärer får vistas i omklädningsrummet.
Lagets matchpalaver får vara högst 15 minuter i omklädningsrummet.
När du stiger in i omklädningsrummet måste du tvätta / desinficera händerna. Detta även i halvtid och efter
matchen. Det bör finnas tillräckligt med engångs handdukar eller handdukar som finns på en stor rulle, så att
varje person kan torka händerna i en orörd handduks bit.
Det bör finnas ett 1-2 meters säkerhetsavstånd mellan spelarnas sittplatser i omklädningsrummet, så vid behov
hämtas flera sittplatser eller används extra omklädningsrum. Detta gäller även i domarnas omklädningsrum.
Det rekommenderas att hemmalagets spelare tvättar sig hemma efter matchen, bortalaget tvättar sig etappvis,
så att säkerhetsavståndet bibehålls även efter matchen.

2.5 Allmänna direktiv för att bibehålla en god hygien och säkerhetsavstånd på stadion
Matcharrangören gör en plan för hur säkerhetsavstånden skall bibehållas på stadion. Arrangören måste se till att
alla aktörer och lagen har tillgång till desinficeringsmedel.
Områden, där specifika direktiv på grund av epidemin gäller:
-

-

Varje person som anländer till omklädningsrumsområdet måste använda ”handdesi” eller tvätta
händerna med tillräcklig noggrannhet. Det rekommenderas minst tre desinficeringspunkter i lagens och
domarnas omklädningsrums omedelbara närhet (till båda lagen egna och till domarna).
Det bör fästas extra uppmärksamhet vid omklädningsrummens renlighet.

-

-

-

Det tekniska området utvidgas med tilläggsbänkar eller stolar. Säkerhetsavståndet mellan spelare och
funktionärer bör vara tillräckligt, 1-2 meter.
Bytesspelarnas uppvärmning sker bakom båda målen, båda lagen har ett eget område. Ifall utrymmet
bakom målet inte räcker, skall ett eget uppvärmningsområde bakom första assisterande domaren
märkas ut.
Gemensamma dricksflaskor är förbjudna.
Om möjligt bör mellandörrar (t.ex. omklädningsrummens dörrar) på stadion vara öppna så mycket som
möjligt, för att undvika onödig beröring av dörrhandtagen.
Personal som är bårbärare bör ha sittplatser som är 1-2 meter från varandra. Dessa kan vara
åskådarplatser, ifall det finns en logisk och tillräckligt snabb tillgång till spelplanen från dessa.
Personer som jobbar på stadion bör ha ett tillräckligt säkerhetsavstånd, ett avstånd på 1-2 meter
(säkerhetsövervakning, speakers, planpersonal, statistikpersonal, fotografer etc.)
Antalet Bollflickor / -pojkar på matchevenemangen är 6, och det rekommenderas att dessa använder
handskar. Samma åldersrekommendationer som i matchmanualen gäller (de måste vara minst 11 år och
rekommendationen är 14 år eller äldre).
Hemmalaget ansvarar för att bollarna desinficeras med en trasa / ett papper, före, i halvtid och efter
matchen
Tv-producenter och media riktas till för dem avvisade färdrutter och arbetsplatser, som följer
säkerhetsavstånden.
Journalisters / fotografers (pressrummet, intervjuer, mixed zone) utrymmen arrangeras med
säkerhetsavstånd

Alla palavrer som har med matchen att göra måste arrangeras i utrymmen där det går att upprätthålla ett
säkerhetsavstånd på 1-2 meter. Ifall detta inte går att uppnå, bör palavern hållas utomhus.
Alla stadion som har ett bevattningssystem bör bevattna planen (och samtidigt tvätta) före matchen, under
halvtid och efter matchen
Övriga direktiv för lagen och föreningen angående hygien och användning av olika utrymmen är beskrivna i
bilaga A.

2.6 Lagens verksamhet på planen
Spelarna och lagfunktionärerna bör i mån av möjlighet undvika att vistas inomhus och förflytta sig utomhus
genast efter att de har bytt om. Under uppvärmningen bör det i mån av möjlighet finnas ett 1-2 meters
säkerhetsavstånd.
När domarna granskar spelarnas utrustning bör det finnas ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter mellan spelarna.
Spelarna och domarna anländer till planen med ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter (lagens kaptener kan
tillsammans med domaren bestämma ifall lagen springer eller går in på planen). Domaren och assisterande
domare 1. leder till först bortalaget in på planen, efter detta leder assisterande domare 2. hemmalaget in på
planen. Spelarna och domarna ställer inte upp på rad. I slantsinglingen deltar endast domaren och kaptenerna.
o

laguppställningarna presenteras samtidigt som lagen anländer till planen

o
o
o

spelarna får inte eskorteras in på planen av t.ex. juniorer
lagfotograferingar innan matchen får inte utföras
lagen får inte skaka hand innan eller efter matchen

Övriga matchrelaterade anmärkningar
-

Mål får firas, men, genom att undvika närkontakt med medspelarna
Spelarna och funktionärerna bör komma ihåg, att även under matchen bör du endast dricka ur en
personlig dricksflaska
Du bör undvika att spotta
Ifall du är tvungen att hosta eller nysa, gör detta i din ärm eller i din tröja
Om möjligt, undvik att röra ansiktet med händerna. Torka svett med ärmen eller handduk
Visandet av tilläggstid och bruk av bytestavlan sker av lagfunktionärerna

2.7 Konstaterat coronafall inom laget
Om det inom laget konstateras ett coronafall, följs i första hand myndigheternas direktiv. Rekommendationerna
för närvarandet är att avlägsna personer som blivit utsatta för cornasmitta längre 15 minuter inomhus.
Myndigheterna är ansvariga att spåra infektionskedjan.
Vid coronafall skall kommunikationen ske via den utnämnda ansvarspersonen inom föreningen. Dessutom måste
tävlingsarrangören informera om ett konstaterat infektionsfall.

3.0 Specialarrangemang vid matchevenemanget (publikens säkerhet)
Föreningen som arrangerar matchevenemanget är ansvarig för matchevenemanget. Både innan matchen och
under biljettförsäljningen måste föreningen på ett tydligt sätt framföra, att personer som är sjuka eller lider av
symptom inte får komma på match.
För tillfället (enligt bestämmelserna som träder i kraft 1.6) skall matchevenemang ordnas enligt
specialarrangemang och myndigheternas rekommendationer.
På Regionförvaltningsverkets hemsida, under fliken vanliga frågor, finns omfattande information om direktiven
som är aktuella:
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#C
Till hemmalagets skyldighet hör att THL:s rekommendationer är synliga för alla på stadion:
https://aineistopankki.thl.fi/l/jbZNxGVSvHhq

3.1 Kontroll över närvarande
Arrangörsföreningen är skyldig att uppgöra en säkerhetsplan, där det beskrivs hur den begränsade publiken tas
in på stadion.
I planen bör tas i beaktande säkerhetsavstånden, speciellt vid följande:
-

när publiken anländer till stadion, vid säkerhetskontrollen och vid biljettförsäljningen
hur publiken dirigeras till för dem avsedda sittplatser
hur möjliga försäljningsstationer organiseras och hur det bibehålls en god hygien på dessa
WC utrymmens renlighet och tillräcklighet
hur publiken etappvis avlägsnas från stadion

Vid alla tillfällen bör det finnas ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter.
Vid möjliga försäljningsstationer och vid biljettförsäljningen rekommenderas att endast kort eller jämna pengar
används.
WC utrymmen, duschutrymmen och dylika utrymmen bör desinficeras noggrant innan varje match, i dessa
måste antingen finnas tvål eller handdesinficeringsmedel.

3.2 Säkerhetsavstånd på läktaren
På läktaren bör det finnas ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter mellan publikens sittplatser. Till varje sektor som
publiken placeras ut på, måste sittplatserna vara anpassade och det måste finnas åtminstone en separat ingång.
Personer som tillhör samma familj eller hushåll kan sitta bredvid varandra.
Bortalagets anhängare får inte komma in på läktarna under dessa begränsningstider.

4.0 Media under matchdagen
Representanter för media delas in i två underkategorier: den sändande median och övrig media. Matchspecifikt
bör referenserna som ges nedan övervägas noggrannare.

4.1 Matchens sändande media och föreningens personal
Rättsinnehavare:
Live TV / bild
Sanoma: minimipersonal 3 personer + kommentator (+1-2 utanför stadion i produktionsbilen).
och
Föreningens personal
Matchens statistik: 1
Speaker: 1
Resultattavlan: 1
Övriga: 1-2

4.2 Övrig media
Media sammanlagt 12 max + 4 st övriga på pressläktaren (Veikkaus matchinspektör + datainsamling).
De nationella medierna rekommenderas:
Sanoma (IS, HS), Yle, MTV, STT, Iltalehti, den regionala median.
Fotografer endast om de har en specifik arbetsuppgift. Föreningen hänvisar dessa till deras arbetsområden.

Radioproduktion görs inte i första hand.
Endast ifrågavarande högsta series rättsinnehavare får ta med sig TV-kameran in till matchen
(produktionsteamet). (Tipsligan Sanoma, Nationella Ligan (+YLE), herrarnas division ett Elisa).
Föreningen bestämmer var redaktionens representanter kan tillhandahålla ackreditering till matchen, och
säkerställer, att begränsningarna angående antalet personer på stadion inte överträder myndigheternas
begränsningar.

4.3 Följande direktiv är för produktionsbolag
- Minsta lilla symptom – stanna hemma!
- Föreningen koordinerar ankomsttiden för produktionsbolaget och det informeras om detta senast dagen innan
match.
-Produktionsmöten bör vid möjlighet hållas utomhus.
- Intervjuer innan match och efter match överenskommes på förhand och görs på en bestämd plats. Vid halvtid
görs inga intervjuer. Reporter + filmare håller ett säkerhetsavstånd till personen som intervjuas. Hörlurar får inte
användas.
- Vid möjlighet görs alla intervjuer utomhus.

4.4 Direktiv för övriga informationskanaler
-Minsta lilla symptom – stanna hemma!
-Medieansvarig/övrig person inom föreningen ser till att journalister och fotografer tillhandahåller ackreditering.
Föreningen har när som helst rätt att neka ackreditering, så att antalet personer på pressläktaren kan begränsas.
-Övrig media än produktionsbolaget har begränsad ankomsttid, som är 15-45 minuter innan matchstart
-Pressens område är öppet 45 minuter innan matchstart och 45 minuter efter slutsignalen. Endast personer som
måste använda pressens område har tillträde till det, men det rekommenderas att hållas utomhus.
-Journalisters och fotografers placering begränsas, så att ett tillräckligt avstånd kan bibehållas.
-Ingen presskonferens efter matchen, men en mixzone ordnas på planområdet, där det finns ett stort utrymme
och avståndet kan bibehållas. De som skall intervjuas förs till platsen av föreningens medieansvarige. Rutten till
planen bör arrangeras och instrueras på ett tydligt sätt.
-Varje person som jobbar nära spelplanen – förutom Tv-bolagets personer som gör matchintervjuerna – bör
hålla sig borta från lagens medlemmar.
-Arrangörens samtliga direktiv bör följas. Om dessa bryts kan ackrediteringen annulleras från alla evenemang.

5.0. När begräsningarna försvinner
När myndigheterna tillåteter offentliga samlingar, evenemang med publik och resor, tas de normala
matchmanualerna och direktiven i bruk, under Tipsligans matcher och under Bollförbundets evenemang. Men så
länge epidemisituationen pågår, skall myndigheternas direktiv och riktlinjer tas i beaktande och den aktuella
informationen skall följas

