Turvallisuuden huomioiminen turnausjärjestelyissä
Yleistä
Noudata valtioneuvoston (https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta), aluehallintoviraston (AVI:n) (http://www.avi.fi/web/avi/useinkysytyt-kysymykset ) sekä THL:n ohjeistuksia (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19).
Amerikkalaista jalkapalloaeitulepelatajaharjoitella,mikälihenkilölläonpieniäkäänsairaudenoireitataihänkuuluu koronaviruksen
kannaltajohonkinriskiryhmään.
JosepäiletCOVID-19-tartuntaa,toimiTHL:nohjeidenmukaan:https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus

Turvallisuuden huomioiminen turnausjärjestelyissä
Yleistä
Noudatetaanjärjestämishetkellävoimassaoleviaviranomaisohjeitasekäturnauspaikanomiaohjeistuksia.
• Tehokasviestintäennenturnaustajaturnauksenaikana.
• Kaikilleosallistujillelähetetään etukäteentarkatohjeetjatiedotturnauksenjärjestelyistäsekäCOVID-19
-epidemiantakiatehdyistäerityisjärjestelyistä.
• Varmistetaan,ettäkaikkijoukkueetovattavoitettavissamahdollisimmansujuvastijanopeastikoko turnauksenajan.
• (esim. joukkueenjohtajien WhatsApp-ryhmät ja muut vastaavat pikaviestintäkanavat)
• Eijärjestetäisojaavajaisia,päättäjäisiä,turnausdiskojataimuitayhteistapahtumia,joihinosallistuisiyli 50henkilöäyhtäaikaa.
• Suositellaanottelujenstriimaamista,mikälimahdollista.
• Vältetäändiplomienjamitalienyhteisjakotilaisuuksia.

Turvallisuuden huomioiminen turnausjärjestelyissä
Kulkeminenturnauspaikalleja–paikalla
• Kulkeminen turnauspaikalle tapahtuumahdollisimmanpienissäyksiköissä.
• Suositellaanturnauksenaikanajalanliikkumistaomanjoukkueenkesken,mikälivälimatkatsitäpuoltavat.

Saapuminenturnaukseen
• Turnaukseenilmoittautuminenjakaikentiedotusmateriaalinjakopyritääntekemäänsähköisestiennakkoon.
• Joukkueilleilmoitetaanennakkoontarkkapaikka,jonnesaapua.
• Pukuhuone-taimuitasosiaalitiloja käytetään vain tarpeen mukaan, suositus joukkueille onsaapuakentällejapoistuakentältä
suoraan pelivarusteissa.
• Kenttäalueonvarattuvainpelaajienjajoukkueidenkäyttöön.
• Vanhemmatjamuuyleisöohjataankatsomoontaikenttäalueenulkoreunoille.Yleisöäeisaaollaesim. pelikenttien väleissä
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Ottelut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noudatetaan SAJL:n ohjeistusta COVID-19 -epidemia-ajan otteluita ja kilpatoimintaa koskien.
Jätetään otteluohjelmaan peräkkäisten pelien välille vähintään 10 minuutin aikaikkuna, jotta vältetään turhia ruuhkautumisia.
Varataan alkulämmittelyille jokaiselle peliin valmistautuvalle joukkueelle omat erilliset lämmittelyalueet
Ottelutapahtumaan liittyvät kättelyt kielletään. Fair Game -tyyppiset huudatukset pelien jälkeen sallittuja turvaetäisyydet huomioiden
Rakennetaan otteluohjelma niin, että vältetään turhia liikkumisia kenttien välillä.
Suositellaan, että ottelut pelataan ilman katsojia tai vähintään viranomaisten kokoontumisrajoitusten mukaisesti.
Jokaisella kentällä on kenttävastaava tai kenttävastaavia, jotka valvovat järjestelyiden toteutumista.
Osallistuvat joukkueet vastaavat itse oman joukkueensa jäsenten käsienpesusta tai käsien desinfioinnista ennen ja jälkeen otteluiden.
Suositellaan yhden sarjan pelaamista yhdellä kentällä.
Käytetään pelikentillä pelipalloja, jotka desinfioidaan otteluiden välillä (suihkupullo ja esim. saippualiuos).
Ottelujen välissä pyritään välttämään kontakteja muiden kuin oman joukkueen kesken.

Turvallisuuden huomioiminen turnausjärjestelyissä
Ruokailut
•
•
•
•

Huomioidaan viranomaisten antamat ohjeet.
Selkeä ennakkosuunnittelu ja aikataulutus.
Pyritään järjestämään ruokailut mahdollisimman porrastetusti niin, että kaikki joukkueet pystyvät ruokailemaan omana
ryhmänään omalla erikseen määritellyllä ruokailuvuorollaan jonotus ja ruuhkat välttäen.
Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

•
•
•
•
•
•
•

Huomioidaan viranomaisten antamat ohjeet.
Järjestetään kioskipalvelut niin, että kioskitilojen ympärillä on riittävästi tilaa jonottaa väljästi.
Vältetään käteismaksua.
Huolehditaan asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden käsihygieniasta.
Vältetään yhteiskäyttöottimia ja muita tarvikkeita, kuten asiakkaiden itsekäytettäviä termoskannuja.
Myydään lähtökohtaisesti valmiiksi pakattuja tuotteita.
Järjestetään mahdollinen asiakkaiden terassitila turvavälit huomioiden.

Kioskit

Turvallisuuden huomioiminen turnausjärjestelyissä
Majoitus
• Majoitus pyritään järjestämään hotelleissa, urheiluopistoissa, leirikeskuksissa ja muissa vastaavissa majoituspalveluissa.
• Koulumajoitusta ei suositella.
• Huomioidaan viranomaisten antamat ohjeet majoitustoimintaan.

Turvallisuuden huomioiminen turnausjärjestelyissä
Toiminta mahdollisessa tartuntatapauksessa
• Jos turnaukseen osallistujalla todetaan turnauksen aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan
odottamaan, että poistuminen turnauksesta on mahdollista. Oireiden arviointi voidaan tehdä THL:n Omaolo-palvelussa
(https://www.omaolo.fi/) tai ottamalla puhelimitse yhteyttä paikalliseen terveydenhuoltoon. Sieltä oireinen henkilö ohjataan
tarvittaessa testiin.
• Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Turnauksen järjestäjän tulee tällaisessa
tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.

Yhteyshenkilö
• Turnauksen järjestäjä vastaa yhteyshenkilön nimityksestä. Nimetyn henkilön tulee olla kilpailusääntöjen mukainen pakollinen lääkäri
tai SAJL:n lääketieteellisen valiokunnan etukäteen hyväksymä Jefu EA -henkilö. Tämä yhteyshenkilö huolehtii yllä kuvattujen
toimenpiteiden suorittamisesta mahdollisissa tartuntatapauksissa.

Linkki JefuEA-hakemukseen terveydenhuoltoalan ammattilaisille

LÄHTEET
• Valtioneuvoston ohjeistus: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
• THL:n yleinenCOVID-19-ohjeistus: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
• THL:n toimenpideohjeet tartuntaa epäiltäessä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid19/toimenpideohje-epailtaessa- koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota
Aluehallintoviraston ohjeistus: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

•
• Olympiakomitean ohjeistus: https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/ajankohtaista-tietoa- koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
• SAJL ohjeistus: https://www.sajl.fi/?x167512=21493019

