Viherhulina
-turnaus
29.-30.8.2020
Vantaa
OHJEITA COVID 19-TILANTEESEEN LIITTYEN
Jalkapalloa ei tule pelata ja harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän
kuuluu koronaviruksen kannalta johonkin riskiryhmään.
Jos epäilet COVID-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoitokoronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle

Noudatamme Viherhulina-turnauksessa Palloliiton ohjeistuksia junioreiden ottelutapahtumien
toteuttamisesta virusepidemian aikana. Tutustuthan niihin etukäteen:
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Kilpailu_uusi/tiivistelma_korona_ohjeistus_paiv_3006.pdf

Yhteyshenkilö turvallisuusasioissa: Seppo Nyström, p10akatemia@tips.fi (p.050 374 91 14)

Muista Viherhulina-turnauksessa:
YLEISTÄ









Joukkueenjohtajat toimittavat luettelon joukkueen kaikista tapahtumaan osallistuvista
henkilöistä (pelaajat, valmentajat, muut joukkuetaustat) turnauksen yhteyshenkilölle (Seppo
Nyström, p10akatemia@tips.fi ).Tietoja säilytetään kaksi viikkoa turnauksen jälkeen mahdollisten
altistumistilanteiden varalta.
Joukkueenjohtajille perustetaan WA-ryhmä kiireellistä viestintää varten. Varmistakaa, että
tuornausvastaavalla on joukkueenjohtajan puhelinnumero tätä varten.
Varmistakaa ennen turnausta, että joukkuevarusteissa on kertakäyttökäsineitä ja käsipyyhkeitä
sekä riittävästi ainetta käsien desinfiointiin.
Viherhulina-turnauksessa on käsidesiä kaikissa myyntipisteissä ja muuallakin alueella, mutta
pelaajille suositellaan myös henkilökohtaisen käsidesin mukana kuljettamista.
Kaikkia joukkueen harjoitusvarusteita (esim. pallot, tötsät) ja asuja (esim. liivit) käsittelee
mahdollisuuksien mukaan vain yksi henkilö.
Jokaisella pelaajalla oma henkilökohtainen juomapullo, joka on pestävä aina turnauspäivän
päätteeksi.
Joukkueen sisäinen valvonta tärkeää ohjeiden ja opastuksen noudattamiseksi!

ENNEN TURNAUSPÄIVÄN OTTELUITA / TURNAUSPÄIVÄN AIKANA




Koronaviruksen oireiden tiedostaminen/tunnistaminen
Yleisten suositusten noudattaminen (käsihygienia, turvavälit, yskiminen jne.)
Oman terveydentilan seuranta/ottelupäivän tilannearvio – vähänkään oireisena/sairaana ei tule
osallistua turnaukseen!

SAAPUMINEN OTTELUPAIKALLE / POISTUMINEN OTTELUPAIKALTA





Kaikkien ottelutapahtumaan osallistuvien (pelaajat, taustahenkilöt, erotuomarit jne.) suositellaan
kulkevan ottelupaikalle ja sieltä pois itsenäisesti (oma tai junioreilla vanhempien kyyti), mikäli se
vain mahdollista.
Vältä turhan aikaista ottelupaikalle saapumista.
Osallistujat eivät käytä pukuhuone-tai muita sosiaalitiloja, vaan saapuvat kentälle ja poistuvat
kentältä suoraan pelivarusteissa.
JOUKKUEEN ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUU TURNAUSTOIMISTOSSA (Ks. aluekartta). Paikalle
vain yksi henkilö joukkuejohdosta.

OTTELUPAIKALLA







Jokaisella kenttäalueella on kenttävastaava(t), jotka vastaavat järjestelyiden toteutumista.
Viherhulina-turnauksessa tunnistat kenttävastaavat oransseista liiveistä, joissa lukee
Järjestyksenvalvoja/TiPS
Urheilupuiston pukuhuoneet eivät ole joukkueiden käytössä WC-tiloja lukuun ottamatta. Muista
turvavälit ja käsihygienia myös WC-käynnin yhteydessä!
Pelaajien lämmittelyssä vältetään koskemasta palloon käsin tai päällä.
Otteluiden välissä joukkue pyrkii pitämään mahdollisimman vähän kontaktia muihin kuin oman
joukkueen henkilöihin.
Junioreiden vanhemmat ja muut katsojat erillisessä katsomossa tai kenttäalueen ulkoreunoilla 2
metrin turvavälein. Kenttien välissä ei saa olla katsojia. Myös kenttäalueen ulkoreunoilla jätetään
tyhjäksi 2m turva-alue kentän ulkorajasta, tällä alueella ei katsojia.
Pelien jälkeen diplomien ja mahdollisten mitalien jakaminen tapahtuu oman joukkueen kesken.
Joukkueenjohtaja (tai muu toimihenkilö) antaa mitalit ja diplomit pelaajille käteen.

TOIMINTA KENTÄLLÄ








Kenttäalueella vain pelaajat, tuomaristo ja välttämättömät joukkuetaustat.
Pese/desifioi kätesi kenttäalueelle saapuessa.
Ottelun alussa ei kättelyitä.
Maalin juhlinta sallittua lähikontakteja välttäen – ei joukkokokoontumisia esim. loukkaantumis- tai
riketilanteissa.
Sylkemistä ja nenän niistämistä kentällä tulee välttää – jos henkilö joutuu yskimään tai
aivastamaan, on yskäisy tehtävä hihaan tai paitaa suojana käyttäen – kasvojen koskettelua käsin on
vältettävä ja esimerkiksi hien pyyhkimiseen käytettävä pyyhettä tai hihaa.
Ottelun päätyttyä ei kättelyä tai loppuhuutoa. Vastustajalle annetaan aplodit ja molemmat
joukkueet poistuvat mahdollisimman ripeästi pois kenttäalueelta turvavälit säilyttäen.
Pese kädet tai käytä käsidesiä jokaisen ottelun jälkeen.

MYYNTIPISTEET








Jokaisessa myyntipisteessä on käsidesiä käytettävissä.
Muistetaan turvavälit myös myyntipisteisiin jonotettaessa!
Suosittelemme korttimaksua.
Pyrimme käyttämään valmiiksi pakattuja tuotteita. Myyntihenkilöstö annostelee kahvit jotta
vältetään yhteiskäytössä olevien termoskannujen aiheuttama tartuntariski.
Myyntipisteen/kioskin sisätiloihin ei saa mennä ulkopuolisia.
Kioskien pintoja pyyhitään jatkuvasti ja kaikki työntekijät huolehtivat hygieniasta esim.
kertakäyttöhanskoja käyttämällä ym.
Valvomme turvavälien säilymistä ja tarvittaessa rajaamme asiakasmääriä, jotta turvallisuus ei
vaarannu.

RUOKAILUT (VAIN ETUKÄTEEN VARANNEILLE)





Ruokailut on pyritty järjestämään mahdollisimman porrastetusti niin, että kaikki osallistujat
pystyvät ruokailemaan omalla ruokailuvuorollaan jonotus ja ruuhkat välttäen. Noudatathan
joukkueelle annettua ruokailuaikaa.
Ruokailuun saavutaan oman ryhmän kesken, kaikki yhtä aikaa.
Ryhmien vetäjät vastaavat oman ryhmänsä jäsenten käsienpesusta tai käsien desinfioinnista ennen
ja jälkeen ruokailujen.
Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

TODETTU KORONATAPAUS JOUKKUEESSA
Toiminta vastuullisesti terveydenhuoltoviranomaisten ohjeita noudattaen
Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia. Jos
joukkueeseen suunnataan terveydenhuoltoviranomaisten taholta sellaisia toimia, jotka vaikuttavat tai
voivat vaikuttaa joukkueen pelaamiseen, on seuran yhteyshenkilön välittömästi ilmoitettava siitä
kilpailunjärjestäjälle puhelimitse ja/tai sähköpostitse. Ilmoituksen saatuaan kilpailunjärjestäjä päättää
tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä.

