EIF Jalkapallon ohjeet 1.6 alkaen
Teksti kirjoitettu lihavoitetusti on EIF omia ohjeita, muutoin seurataan Palloliiton ohjeistusta.
Harjoittelut:
•
•
•
•

Myös nuoremmat joukkueet voivat jatkaa harjoittelujaan
P13 aloittaa toimintansa viikolla 24, lisäinfoa myöhemmin
Kaikkien joukkueiden on varmistettava, että käsidesiä on riittävästi harjoituksissa ja otteluissa
(vaikka jokaisen pelaajan vastuulla on hoitaa tämä asia)
Seuramme Palloliiton päivitettyä ohjetta:
o Noudata valtioneuvoston liikkumis-ja kokousrajoituksia (https://valtioneuvosto.fi/tietoakoronaviruksesta) sekä THL:n ohjeistuksia (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19)
o Jalkapalloa ei tule harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän
kuuluu COVID-19 -viruksen kannalta johonkin riskiryhmään, riskiryhmät ovat seuraavat:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
o Ohjeet on käytävä läpi etukäteen koko ryhmän kanssa sekä huolehdittava, että lasten ja
nuorten perheet saavat tiedon ohjeista etukäteen.
o Seuran järjestämään harjoitteluun ei pidä ketään pakottaa tai painostaa. Valinnan tulee
aina olla yksilön itsensä tai yksilöiden itsensä tekemä organisaation (seura) sijaan.
o Jokainen pelaaja, toimihenkilö ja valmentaja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan.
Tämä on tuotava esille pelaajien lisäksi myös pelaajien huoltajille ennen mahdollisen
joukkueharjoittelun aloittamista.
o Lähikontaktien määrä harjoitusmatkoilla pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.
o Ohjatussa tapahtumassa on maksimissaan 50 osallistujaa (sisältää kaikki harjoitukseen
osallistuvat henkilöt). Jos kaksi joukkuetta jakavat kentän, he varmistavat, että
joukkueet kokoontuu eri puolille kenttää ja joukkueenjohto vastaa siitä, että kentällä
ole samanaikaisesti enemmän kuin 50 henkilöä. Vanhempien ei tulisi jäädä kentän
laidalle, jotta lukumäärä ylittää 50 henkilöä. Kentän alue koostuu myös katsomosta.
o Osallistujat eivät käytä pukuhuone-tai muita sosiaalitiloja, vaan saapuvat kentälle ja
poistuvat kentältä suoraan harjoitusvarustuksessa.
o Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua ja eri ryhmien
harjoitusvuorojen väliin suositellaan vähintään 5 minuutin siirtymäaikaa. Harjoitusvuoro
alkaa viisi minuuttia kenttävuoron alettua ja päättyy 5 min ennen kenttävuoron
päättymistä.
o Harjoittelussa harjoitusryhmät pyritään pitämään mahdollisimman samoina, siten kun se
kyseisessä toiminnassa on mahdollista.
o Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman kotona tai on
käytettävä omaa desinfiointiainetta.
o Harjoituksissa ei käytetä liivejä. Jos liivejä tai eri värisiä paitoja tarvitaan harjoituksen
läpiviemiseksi, on varusteiden oltava pelaajien henkilökohtaisessa käytössä. (Joukkueet
voivat lainata liivejä pelaajille, pelaaja tuo sen mukanaan treeneihin)
o Merkkikartioita ja muita valmennuksen apuvälineitä käsittelee vain yksi henkilö.
o Mikäli oma juomapullo on mukana, siitä ei saa juoda kukaan muu henkilö.
o Sylkemistä kentällä tulee välttää.
o Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski / aivasta hihaasi tai paitasi sisään.

o

o

Jos epäilet covid-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus 4/4 Ohjeistus on voimassa
1.6.2020 alkaen.
Ohjeen alkuperäisessä muodossa ja lähdeluettelo ohjeistukseen löytyy täältä:
https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/paivitetty-ohjeistus-harjoitusten-turnaustenja-leirien-toteuttamiseen-16-alkaen

Kahvimyynti 1.6 ja eteenpäin
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Huomioidaan viranomaisten antamat ohjeet, tässä tärkein ohje:
https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontu
misiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23dbc966-874570ee1b03
Järjestetään kioskipalvelut (siis kahvi/buffetmyynti) niin, että kioskitilojen ympärillä on riittävästi
tilaa jonottaa väljästi.
Vältetään käteismaksua (Jos joukkueet haluavat Mobilepay käyttöön, olkaa asap yhteydessä
jaoston rahastonhoitajaan)
Huolehditaan asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden käsihygieniasta. (Käsidesiä esillä, kun asiakas
saapuu myyntipisteeseen)
Vältetään yhteiskäyttöottimia ja muita tarvikkeita, kuten asiakkaiden itsekäytettäviä
termoskannuja.
Myydään lähtökohtaisesti valmiiksi pakattuja tuotteita.
Järjestetään mahdollinen asiakkaiden terassitila turvavälit huomioiden.
Huolehditaan WC-tilojen hyvästä hygieniasta.
Myyjät huolehtivat HYVÄSTÄ KÄSIHYGIENIASTA! Kädet pestään, muovihanskoja käytetään ja
ne vaihdetaan heti kun hanskat kontaminoituvat! Kädet desinfioidaan ennen kuin hanskat
puetaan päälle.
Sama myyjä käsittelee koko myyntiajan samaa ”vaihetta” eli se joka hoitaa maksut ei siirry
käsittelemään termoskannua jne.

