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YLEISTÄ
Tämä ohjeistus on tarkoitettu yleisön ja pelaajien ja työntekijöiden terveyden turvaamiseksi turvallisuuden lisäämiseksi. Ohjeistuksessa
käydään läpi asioita, jotka tulee huomioida, jotta työntekijöiden, katsojien, toimitsijoiden ja urheilijoiden terveys- ja turvallisuusriskit
minimoidaan alkavalla kaudella. Ohjeistus päivitetään epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistusten ja -linjausten päivittyessä.
Seuran tulee nimetä oma ns. korona/hygieniavastaava, joka valvoo ja katsoo, että ohjeistuksia noudatetaan.
• Ottelutapahtumavastaava (monissa tapauksissa = joukkueenjohtaja) vastaa tapahtumasta
• Joukkueenjohtajat vastaavat joukkueiden toiminnasta
Nämä ohjeet ovat yleisluontoisia ja seurojen tehtävänä tarvittaessa muokata ohjeistukset paikallisesti toimiviksi. Tämä koskee paitsi
paikallisia olosuhteita, myös esim. AVI:n toimesta mahdollisesti laadittavia alueellisesti tiukempia rajoituksia ja suosituksia.

TÄRKEÄT ASIAT HUOMIOITAVAKSI
TÄRKEINTÄ ON MUISTAA, ETTÄ HALLILLE TULLAAN VAIN TÄYSIN TERVEENÄ JA ETTÄ JOKAINEN HUOLEHTII
TEHOSTETUSTI OMASTA KÄSIHYGIENIASTAAN.
Lisäksi:
•

Valtakunnallisten ja paikallisten viranomaismääräysten noudattaminen on jokaisen seuran ja joukkueen vastuulla

•

Yleisön, hallihenkilökunnan, pelaajien ja seuratoimijoiden riittävä tiedottaminen

•

Kehotus ostaa liput ennakkoon (jos lipunmyyntiä)

•

Kättelykielto

•

Turvavälit ja kyltitykset halleissa hallin operoinnista vastavan tahon vastuulla

•

Huolehditaan yleisten tilojen hygieniasta

•

Tilojen rauhoittaminen ylimääräisiltä henkilöiltä

•

Suojavälineet: sovitaan ennen sarjakauden alkua, kuka vastaa (seura/joukkue tai hallioperaattori) ottelutapahtumassa tarvittavien
suojavälineiden hankkimisesta. Esim. käsien saippuapesumahdollisuus ja/tai käsidesiä tarvitaan kaikille tapahtumaan osallistuville.

•

Ennen kauden käynnistymistä on seurojen vastuulla lisätä olemassa olevaan turvallisuussuunnitelmaan uudet ohjeistukset ja
toimenpiteet virusepidemian tuoman riskin minimoimiseksi

URHEILIJAT/JOUKKUEET
Jos joukkueella on oma lääkäri, noudattaa joukkue noudattaa ensisijaisesti oman lääkärinsä antamia ohjeita. Tässä yleisiä
ohjeita kaikille joukkueille.
•

Kasvomaskien käyttösuositus THL:n ja alueellisten linjauksien ja ohjeiden mukainen

•

Mahdollisimman pienet matkustusyksiköt, joukkueen mukana matkustavat vain välttämättömään kokoonpanoon kuuluvat henkilöt

•

Matkustusvälineiden hygienian varmistaminen (puhdistus, käsidesit) ja ottelun aikana tarvittavien hygieniavälineistön varmistaminen

•

Huolehditaan yleisten tilojen hygieniasta (vaikka siivous ei kuuluisikaan joukkueen vastuulle) ja riittävästä puhdistuksesta ennen
ottelun alkua sekä sen jälkeen

•

Pukukoppikäytävillä liikkuvat ainoastaan ne henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttävät

•

Joukkueet saapuvat pukuhuonetiloihin eri reittejä, mikäli mahdollista, tai vaihtoehtoisesti porrastaen

•

Pukuhuoneeseen on pääsy vain kokoonpanossa olevilla pelaajilla, valmennuksella ja huollolla. Joukkueet odottavat jäälle pääsyä ja
viettävät muun mahdollisen luppoajan kopissaan.

•

Jokaisella pelaajalla tulee olla käytössä henkilökohtainen juomapullo ja pyyhe

•

Joukkueiden jäsenet eivät kättele toisiaan eikä tuomareita ennen tai jälkeen ottelun. Nyrkitykset OK, jos niin sovitaan.

EROTUOMARIT JA TOIMITSIJAT
•

Kasvomaskien käyttösuositus THL:n ja alueellisten linjauksien ja ohjeiden mukainen

•

Pyritään käyttämään paikallistuomareita matkustuksen välttämiseksi

•

Pukuhuoneiden hygienia: Seura/halli vastaa tuomareiden pukuhuoneiden ja toimitsijoiden tilojen huolellisesta puhdistuksesta
ennen ja jälkeen ottelun sekä käsidesin saatavuudesta

•

Tuomareiden pukukopissa ei saa olla ylimääräisiä henkilöitä (ainoastaan tuomarit ja max. yksi toimitsijoiden edustaja)

•

Tuomarit eivät kättele joukkueen edustajia ottelun aikana ja käyttävät omia juomapulloja ja pyyhkeitä

•

Toimitsijoiden turvavälien huomioiminen ennen ja jälkeen ottelun sekä erätaukojen aikana mahdollisuuksien mukaan

•

Toimitsijat eivät liiku pukuhuonekäytävillä, ainoastaan toimitsijatiloissa ja toimitsijapaikoilla

•

Toimitsija-aitioon varataan käsidesiä toimitsijoita varten, tämä on ensisijaisesti kotijoukkueen vastuulla

•

Jäähyaitoihin varataan kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä pelaajille hikipyyhkeiksi jäähyjen ajaksi. Kummassakin jäähyaitoissa
tulee olla roskakori, johon pelaaja itse laittaa käsipyyhkeen käytön jälkeen. Kotijoukkue ja halliyhtiö sopivat, kumman
vastuulla tämä on.

•

Kasvomaskien käyttöä toimitsija-aitiossa kannattaa harkita

OTTELUTAPAHTUMA, YLEISÖ, HALLIHENKILÖKUNTA
•

Kasvomaskien käyttösuositus THL:n ja alueellisten linjauksien ja ohjeiden mukainen

•

Kehotus tulla ajoissa paikalle, poistuminen tarvittaessa porrastaen turvavälit huomioiden

•

Turvaväleistä huolehtiminen katsomossa ja kioskeilla - järjestelyihin kiinnitettävä erityishuomiota

•

Halliyhtiön henkilökunnan ohjeistus seuran toimesta ottelutapahtumaan liittyen, hallin operaattori puolestaan vastaa joukkueiden
ohjeistuksesta hallin käytäntöjen pohjalta

•

Valmis kuulutusteksti kuulutettavaksi ennen ottelua, ennen erätaukoja ja ennen ottelun päättymistä:

”Arvoisa yleisö. Huomioithan yleisen koronaohjeistuksen myös jäähallilla ollessasi. Meidän kaikkien yhteinen etu on noudattaa annettuja
ohjeita ja huolehtia turvaväleistä ja käsihygieniasta myös jäähallilla ollessamme. Muistattehan myös, että hallille voi tulla vain täysin
terveenä.”

