COVID-19 OHJE
Vaikka olemme siirtyneet Varsinais-Suomessa koronaepidemian perusvaiheeseen, turnauksessa
noudatetaan varovaisuutta kaikkien osallistujien terveyden takaamiseksi. Kentillä toteutettavat
järjestelyt perustuvat terveysviranomaisten antamiin, käsihygieniaa ja turvavälejä koskeviin
suosituksiin. Järjestelyjen toteuttamisesta huolehtivat kunkin kentän kenttävastaavat, jotka muun
turnaushenkilökunnan tavoin ovat ohjeistetut näihin hygienia-asioihin.

Joukkueille/pelaajille/vanhemmille/valmennukselle
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Osallistuthan vain täysin terveenä turnaukseen.
Noudatathan järjestäjien antamia ohjeita turnauksen aikana.
Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia. Osallistuvat joukkueet vastaavat itse
oman joukkueensa jäsenten käsien pesusta tai käsien desinfioinnista turnauksen aikana.
Pidäthän turvaväliä toisiin. Joukkueille suositellaan turnauksen aikana liikkumista oman
joukkueen kesken ja välttämään ylimääräistä kontaktia toisiin joukkueisiin.
Kenttäalue on varattu vain pelaajien ja joukkueiden käyttöön. Vanhemmat ja muu yleisö
ohjataan katsomoon tai kenttäalueen ulkoreunoille. Yleisöä ei saa olla esim. pelikenttien
väleissä.
Otteluissa ei kätellä.
Mahdollisen jäljittämisen helpottamiseksi joukkueiden kaikkien jäsenten nimet kirjataan ylös
ja osallistujalistoja säilytetään vähintään kuukausi turnauksen päätyttyä.

Turnauksen toimihenkilöille
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Jokaisella kentällä on kenttävastaava tai kenttävastaavia, jotka valvovat järjestelyiden
toteutumista.
Kenttävastaavan tehtävänä on huolehtia, että turvavälit toteutuvat mahdollisimman hyvin.
Kenttävastaava huolehtii myös riittävän määrän henkilökuntaa kentille, jotta hyvästä
hygieniasta pystytään huolehtimaan.
Jos käytössä on WC-tila, kenttähenkilökunta tarkastaa tilan siisteyden ja suorittaa
pintadesinfioinnin säännöllisesti.
Palkintojen jako suoritetaan joukkue kerrallaan niin että joukkueet eivät kohtaa. Mitaleja ei
pujoteta pelaajien kaulaan vaan annetaan esim. valmentajalle/kapteenille kaikki kerralla.
Buffetmyynti:
o Järjestetään buffet-palvelut niin, että kioskitilojen ympärillä on riittävästi tilaa jonottaa
väljästi.
o Suositaan MobilePay-maksua tai korttimaksua niillä kentillä, joissa on käytössä
maksupääte.
o Huolehditaan asiakkaiden ja buffethenkilökunnan käsihygieniasta. Buffetissa
pidetään esillä käsidesiä.
o Vältetään yhteiskäyttöottimia
o Myydään lähtökohtaisesti valmiiksi pakattuja tuotteita. Leivonnaisia ei pidetä kaikkia
esillä tiskillä
o Asiakkaiden ei anneta itse ottaa tuotteita myyntitiskiltä
o Pyyhitään säännöllisesti myyntitiskiä/muita kosketuspintoja
o Huolehditaan WC-tilojen hyvästä hygieniasta.

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. Tapahtuneesta ilmoitetaan kenttähenkilökunnalle ja turnausvastaavalle.
Mikäli koronavirustartunta todetaan turnauksen järjestäjä on yhteydessä paikalliseen
tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi, jotta altistuneet voidaan jäljittää ja
asettaa karanteeniin.

Muuta huomioitavaa
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Pukuhuoneet ovat käytössä turnauksessa. Kentillä on kuitenkin rajoitetusti pukuhuoneita,
joten pyydämme, että joukkueet viettävät pukuhuoneissa mahdollisimman vähän aikaa.
Pukuhuoneessa saa olla vain yksi joukkue kerrallaan.
Otteluohjelmaan jätetään peräkkäisten pelien välille vähintään 10 minuutin aikaikkuna, jotta
vältetään turhia ruuhkautumisia kentillä.
Rakennetaan otteluohjelma niin, että vältetään turhia liikkumisia kenttien välillä.
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.
Turnauksessa ei järjestetä kouluruokailua. Ruokailupalvelut toteutetaan ravintoloiden,
hotellien tai muiden vastaavien toimesta.

