OHJEISTUS ALEMPIEN SARJATASOJEN JA JUNIOREIDEN OTTELUIDEN
EROTUOMAREILLE VIRUSEPIDEMIAN AIKANA
Tämä tiivistelmä on tehty laajemman ”Korona ohjeistus alemmat sarjat ja juniorit”-asiakirjan pohjalta.
Ko. asiakirjasta löytyy tarkennuksia tähän tiedotteeseen sekä mm. linkkejä terveysviranomaisten ohjeisiin.
1. YLEISTÄ
− Terveysviranomaisten määrittelemiin riskiryhmiin kuuluvat erotuomarit eivät VN:n suositusten mukaisesti
osallistu erotuomaritoimintaan
− Erotuomareille suositellaan henkilökohtaisen käsidesin mukana kuljettamista
− Jokaisella erotuomarilla oma henkilökohtainen juomapullo, joka on pestävä aina jokaisen ottelun jälkeen.
Muiden erotuomareiden tai joukkueiden pulloista juominen on kiellettyä.
− Jokainen erotuomari vastaa omista erotuomariasuistaan. ET-asut suositellaan pestäväksi jokaisen ottelun
jälkeen
− Matkustaminen ottelupaikalle mahdollisuuksien mukaan omin kulkuvälinein, välttäen julkista
joukkoliikennettä. Kimppakyydit edelleen mahdollisia.
2. ENNEN OTTELUA
− Yleisten suositusten noudattaminen (käsihygienia, turvavälit, yskiminen, kontaktien välttäminen jne.)
− Oman terveydentilan seuranta/ottelupäivän tilannearvio - vähänkään oireisena/sairaana ei koskaan
osallistuta otteluihin
− Mikäli erotuomarilla on poikkeavia havaintoja omasta terveydentilastaan, tulee hänen ilmoittaa siitä
välittömästi alueen ET-asiantuntijalle. Erotuomari on vastuullinen hankkimaan itselleen sijaisen.
3. SAAPUMINEN OTTELUPAIKALLE / POISTUMINEN OTTELUPAIKALTA
− Erityisesti kentillä, joissa pelataan paljon otteluita, kannattaa välttää turhan aikaista ottelupaikalle
saapumista
− Ottelupaikalta poistutaan mahdollisimman pikaisesti. Mahdollinen tarkkailijan palaute annetaan
jälkeenpäin etäyhteyksin
4. PUKUHUONEKÄYTÄNNÖT
− Pukuhuonetilojen käyttöä vältetään
✓ jos niitä käytetään, niin sisällä viivytään mahdollisimman lyhytaikaisesti
✓ pukuhuoneeseen pääsy vain erotuomariston jäsenillä
✓ pukuhuoneet jätetään siistiin kuntoon ja kaikki roskat (teipit yms.) laitetaan roskikseen
− Varusteiden pukeminen, peseytyminen ja vaatteiden vaihto ottelun jälkeen mahdollisuuksien mukaan
kotona
− Käsien pesu tai desinfiointi aina pukuhuoneeseen tultaessa
5. TURVAVÄLIT JA HYGIENIA OTTELUPAIKALLA
− Teknisen aluetta voidaan laajentaa lisäpenkeillä tai -tuoleilla, jotta turvavälit voidaan turvata
− Vaihtopelaajien erilliset lämmittelyalueet ohjeistetaan mahdollisuuksien mukaan siten, etteivät
vaihtopelaajat kulje ristiin toisen joukkueen teknisen alueen editse (kierto takaa ja/tai lämmittely omassa
päädyssä)
− Pelaajien varusteiden tarkastus ottelua ennen suoritetaan mahdollisuuksien mukaan aina ulkotiloissa,
huomioiden turvaväli. Pelaaja ns. esittelee varusteensa turvaetäisyyden päästä niitä tarkastavalle
erotuomarille. Samaa käytäntöä noudatetaan myös pelaajavaihtojen yhteydessä
− Teikkaus suoritetaan huomioiden turvavälit. Teikkaukseen osallistuu vain erotuomari ja joukkueiden
kapteenit
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6. TOIMINTA KENTÄLLÄ
− Kenttäalueella 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
− Sylkemistä tulee välttää
− Jos mahdollista, pyri välttämään kasvojesi koskettelua käsilläsi. Pyyhi hiki hihaan tai hikinauhaan
− Ottelun päätyttyä molemmat joukkueet ja erotuomarit poistuvat mahdollisimman ripeästi pois
kenttäalueelta turvavälit säilyttäen
−

Näiden ohjeiden rikkomiseen puututaan ensisijaisesti suullisesti

7. TODETTU KORONATAPAUS TAI TERVEYSVIRANOMAISEN TOIMIEN KOHTEEKSI JOUTUMINEN
− Toiminta vastuullisesti terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita noudattaen
− Terveysviranomaisen toimenpiteestä ilmoitettava alueen erotuomariasiantuntijalle
8. YLEISET SUOSITUKSET
Yleiset suositukset tartunnan leviämisen vähentämiseksi yhteiskunnassa
−
−
−
−
−
−

Pese kädet säännöllisesti ja huolellisesti saippualla ja vedellä
Yski kainaloon
Vältä koskettamasta kasvojasi käsilläsi
Pyri kaikissa tilanteissa 1-2 metrin turvaetäisyyden käyttämiseen
Varmista, että kotisi puhdistetaan ja tuuletetaan usein
Älä vieraile riskiryhmissä (vanhukset ja taustalla olevat sairaudet)

Ohjeistus alueellisten sarjojen ottelutapahtumien järjestämiseen kokonaisuudessaan:
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Kilpailu_uusi/korona_ohjeistus_alueellisiin_sarjoihin_lop.pdf
Ohjeita tullaan päivittämään THL: tai SPL:n ohjeistusten muuttuessa tai tarkentuessa
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