YLEISURHEILUKILPAILUT JA
VARAUTUMINEN KORONAVIRUKSEEN
Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on 1.6. alkaen mahdollista erityisjärjestelyin järjestää enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia.
Erityisjärjestelyt tarkoittavat, että ihmisten turvallisuus varmistetaan
asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksien avulla.
Jos kentällä olevat urheilijat ja toimitsijat ovat erillään yleisöstä, heitä ei lasketa 		
osallistujamäärään. Muut toimijat (myyntipisteiden toimijat, järjestyksenvalvojat…),
jotka liikkuvat yleisön kanssa samoilla alueilla tai ovat kontaktissa yleisöön, lasketaan.
		
Erillään olo pitää varmistaa kisajärjestäjän toimesta kilpailuun tultaessa, kilpailun
aikana ja kilpailun jälkeen.			
			
Kilpailun järjestäjän tulee ottaa huomioon kilpailuun liittyvät koronaviruksen aiheuttamat
varotoimenpiteet huolellisesti läpi ja kirjata ne suunnitelmallisesti lomakkeeseen.		

Yleisurheilukilpailut tulee järjestää vastuullisesti.			

			
Lisätietoja kilpailun järjestäjälle ja tapahtumaan osallistujille			
https://www.Yleisurheilu.Fi/seurat/ohjeita-seuratyoantajille-koronaepidemian-luomaan-poikkeustilanteeseen/
https://www.Olympiakomitea.Fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
		

Yhteisesti sääntöjä, rajoituksia, ohjeistuksia ja suosituksia
noudattaen, voimme rakentaa turvallisen kilpailuympäristön.
Kannetaan yhdessä vastuu kaikkien turvallisuudesta!
Helsingissä 26.5.2020
SUOMEN URHEILULIITTO RY

Urheiluliiton toimenpideohjeet korona-ajan kisajärjestäjille
Uhka

Ketkä saattavat
olla uhattuna?

Vaadittavat
toimenpiteet

Lisävaatimukset

Kenen
toimenpide?

Milloin
toimenpide?

Koronaviruksen
leviäminen

Urheilijat
Valmentajat
Huoltajat
Toimitsijat
Muu talkoohenkilöstö
Kenttähenkilöstö
Media
Yleisö

Kilpailusuunnitelma

•
•
•
•

Kisajärjestäjä

Ennen
kilpailun
hakua

•
•
•

•

Lajiohjelman rakentaminen
Porrastetun aikataulun suunnitelma
Suorituspaikkojen suunnitelma
Tilasuunnitelma (varmistus, heittovälineiden
tarkistus, sosiaalitilat, call room)
Kisaravintolatoiminnan suunnitelma
Yleisön ja urheilijoiden taustahenkilöiden
ohjeistuksen suunnitelma
500 henkilön kokonaissuunnitelma
(urheilijoita ja toimitsijoita ei lasketa
määrään, mikäli suunnitellaan heidän
liikkumisens erilleen muusta kilpailuun
osallistuvasta väestä)
Mediasuunnitelma (esim. mixed
zone -haastattelut etäisyyksin)

Kilpailukutsun
turvallisuusohjeet

• Vain terveenä ja oireettomana
kilpailuun
• Riskiryhmään kuuluvien
osallistumista ei suositella
• Lähikontaktien välttäminen
(turvavälit kilpailuun tullessa,sisätiloissa,
kentällä ja katsomossa
• Käsipesumahdollisuuden ja
käsihuuhteen käytön mahdollisuus
• Yskimis- ja aivastusohjeet
• Kosketuspintojen säännöllinen puhdistus
(ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät,
valokatkaisijat, hanat, tietokoneet, wc-tilat)

Kisajärjestäjä

1vko ennen
kilpailua

Kilpailuohjeet

• Varmistuksen ohjeistus (ei varmistusta,
suorituspaikalla, sähköinen)
• Verryttely turvavälit huomioiden
• Suorituspaikalle kokoontumisen
ohjeet
• Vain toimitsijat käyttävät työkaluja ja
laitteita ja käsineet kädessään
• Toimitsijat käsittelevät heittovälineitä
käsineet kädessä.
• Ennen ja jälkeen heittosuorituksen käsien
desinfiointi heittäjillä.
• Omaa suoritusta odotetaan
turvavälit huomioiden

Kisajärjestäjä

Kilpailussa

Kilpailun toimitsijoiden
turvallisuuskoulutus

• Kirjalliset ohjeet
• Koulutus

Kisajärjestäjä

1vko ennen
kilpailua

Kilpailun opasteet

• Kirjalliset ohjeet kilpailijoille,
toimitsijoille ja muille osallistujille
• Kiinnitys tarvittaviin paikkoihin
• Säännölliset kuulutukset

Kisajärjestäjä

Kilpailupäivänä

Kokoontumisrajoituksen ja turvaetäisyyksien valvominen

• Järjestyksenvalvonnan suunnittelu
• Osallistuvien henkilöiden kirjaus
• Opastus henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä jonojen syntyä

Kisajärjestäjä

2h ennen
kilpailua

Koronavirustartunnan
ehkäiseminen ja
rajaaminen

• Tiedot osallistuvista henkilöistä: 		
urheilijat kaikki/lajeittain, toimitsijat kaikki/
lajeittain yhteystietoineen, muut
(mahdollisuuksien mukaan)
• Eri ryhmien sekoittumisen välttäminen
• Ohjeistuksen antaminen sairaustapauksissa

Kisajärjestäjä

Kilpailun
aikana

Ohjeistuksien ja
rajoitusten
noudattaminen

• Huolellinen tutustuminen
kisajärjestäjän antamiin ohjeisiin

Urheilijat
Valmentajat
Huoltajat
Toimitsijat
Talkooväki
Kenttähenk.
Media
Yleisö

Ennen
kilpailua

Tehty

