Santa Claus Ski Team ry

COVID19-OHJEISTUS KILPAILUTAPAHTUMAT 2021/2022
YLEISET OHJEET
-

Harjoituksiin ja kilpailuihin vain terveenä!
Lievissäkin oireissa jäädään kotiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli tms.) ja tarvittaessa käydään koronatestissä.
Noudata hyvää käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa!
Maskin käyttösuositus sisätiloissa ja tässä ohjeistuksessa mainituissa tilanteissa
Suositamme koronarokotuksien ottamista yleisten suositusten mukaisesti

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOKUS, JOUKKUEENJOHTAJA
-

Joukkueenjohtajien kokouksissa pyritään tarjoamaan myös osallistumismahdollisuus etänä.
Joukkueenjohtajien kokouksessa käydään vallitsevat koronaohjeistukset läpi.
Joukkueenjohtajan vastuulla on informoida ohjeistus omille urheilijoille ja huoltojoukoille.

KILPAILUTOIMISTO JA AJANOTTO
-

-

Kilpailutoimistoon ja ajanoton tiloihin on sallittu pääsy vain seuraavilla henkilöillä:
o ajanoton henkilöstö
o kilpailusihteeri
o kuuluttaja (mikäli ei omaa tilaa)
o tekninen delegaatti (TD)
o kilpailunjohtaja
o kilpailutuomari
Kilpailutoimistossa ja ajanoton tiloissa on maskinkäyttösuositus
Kilpailutoimistosta saatavilla maskeja kilpailuorganisaatiolle

LÄHTÖALUE / LÄHTÖKOPPI
-

-

Lähtöalueelle / lähtökoppiin ja saavat mennä vain seuraavat henkilöt:
o lähdössä olevat urheilijat ja valmentajat lähdönjärjestelijän ohjeiden mukaisesti
o lähettäjä
o lähtötuomari
o lähdönjärjestelijä
o tekninen delegaatti (TD)
o kilpailunjohtaja
o kilpailutuomari
o ajanoton tekninen henkilöstö
Suosittelemme maskin käyttöä lähtökopissa ja lähtöalueella

HISSIT
-

Noudatetaan hiihtokeskusten ohjeistuksia
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URHEILIJOIDEN ODOTUS-/LÄMMITTELYTILAT
-

Noudatetaan yleisiä ohjeistuksia ja suosituksia
Suositellaan maskin käyttöä

PALKINTOJENJAKO
-

Suositellaan maskin käyttöä erityisesti sisätiloissa tapahtuvassa palkintojen jaossa

YLEISÖ
-

Noudatetaan yleisiä ohjeistuksia ja suosituksia

ORGANISAATION / TALKOOLAISTEN TAUKOTILA JA RUOKAILU
-

Suositellaan maskin käyttöä sisätiloissa ja tämän ohjeistuksen mukaisissa tilanteissa

ILMOITTATUMISMAKSUT
-

Mahdollisessa karanteeni- tai sairastumistilanteessa, kilpailun ilmoittautumismaksu palautetaan

MAJOITUKSET, RUOKAILUT JA VAPAA-AIKA
-

Noudatetaan yleisiä ohjeistuksia
Suositellaan maskin käyttöä sisätiloissa

TIEDOTUS
-

tämä Covid19-ohjeistus julkaistaan Santa Claus Ski Teamin Facebook-sivuilla sekä seuran
nettisivuilla www.santaclausskiteam.fi
Ohjeistus jaetaan joukkueenjohtajille, joiden vastuulla on tiedottaa ohjeistuksesta urheilijoita
ja huoltojoukkoja.
Mahdolliset altistus- ja muut tilanteet tiedotetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa
Santa Claus Ski Team ry COVID-19-yhteyshenkilö Juha Jaakola puh. 0400 676 088

LISÄTIEDOT
-

www.koronaturvallinenlappi.fi

Noudata aina myös yleisiä ohjeita, suosituksia ja määräyksiä sekä rinnekeskusten
ohjeita ja rinnesääntöjä! Tehdään yhdessä turvalliset kilpailutapahtumat ja pysytään
terveenä!
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