Tiedote koskien päivitettyjä korona-ohjeistuksia 3.12.2021

Etelä-Suomen AVI:n tekemien linjausten mukaan, tulemme pyytämään koronapassin
näytökseen saapuvilta yli 16-vuotiailta.
Koko seuran jäsenten turvallisuuden puolesta, pyydämme teitä tarkistamaan joukkueelta
koronapassit. Näytöstä varten emme vaadi urheilijoilta eli esiintyjiltä koronapassia, mutta
suosittelemme jokaista joukkuetta (valmentajat/jojot) tarkistamaan kaikilta yli 16-vuotiailta
koronapassin sekä hallille että näytökseen saapuessa.
Koronapassi tullaan pyytämään (valmentajat/jojot) hallilla urheilevilta 4.12. alkaen.
Lukija on ladattavissa täältä:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.thl.koronatodistus&hl=fi
Apple: https://apps.apple.com/fi/app/koronatodistuksen-lukija/id1583958695
Lähde: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926502

Näytös:
Näytöksessä pyritään ottamaan huomioon kaikki mahdolliset toimet, joilla edistämme
osallistujien terveysturvallisuutta. Pyydämme koronapassin lisäksi kaikkia toimijoita pitämään
huolen hyvästä käsihygieniasta ja käyttämään kasvomaskia.
Saavuthan paikalle vain täysin terveenä.
Ohjeet näytös paikalle saapumiseen:
Katsojat: parkkialueen ovi
Toimijat ja vapaaehtoiset: kahvio kerroksen ovi (portaat alas ulkoa)
Urheilijat ja valmentajat: areena kerroksen ovi (kahdet portaat alas)
Emme valitettavasti hyvitä jo ostettuja lippuja.

Valmentajien ja toimijoiden toimintaohjeet näytöksessä 5.12. toimimiseen
Yleinen terveysturvallisuus
- Käsihygieniaa noudatetaan erityisen hyvin, kädet pestään heti sisään tullessa ja
säännöllisesti päivän aikana. Käsidesiä käytetään aina tilasta toiseen siirryttäessä.
- Kaikki yli 12-v. pitävät kasvomaskia muulloin kuin urheilusuorituksen aikana.
Urheilusuorituksen jälkeen uusi maski laitetaan mahdollisimman pian takaisin
kasvoille.
- Noudatetaan hyvää yskimishygieniaa, yski kertakäyttöiseen nenäliinaan, tai hihaan,
pese kädet tämän jälkeen.
- Koronapassi: Koko seuran jäsenten turvallisuuden puolesta, pyydämme teitä
tarkistamaan joukkueelta koronapassit. Näytöstä varten emme vaadi urheilijoilta eli
esiintyjiltä koronapassia, mutta suosittelemme jokaista joukkuetta (valmentajat/jojot)
tarkistamaan kaikilta yli 16-vuotiailta koronapassin sekä hallille että näytökseen
saapuessa. Koronapassi tullaan pyytämään (valmentajat/jojot toimesta) hallilla
urheilevilta 4.12. alkaen.
Sisäänkäynnit:
- Katsojat: parkkialueen ovi
- Toimijat ja vapaaehtoiset: kahvio kerroksen ovi (portaat alas ulkoa)
- Urheilijat ja valmentajat: areena kerroksen ovi (kahdet portaat alas)
Lämmittely
- Kehon lämmittely tapahtuu mielellään ulkovaatteet päällä ulkona.
- Ohjelman lämmittely eli ns. kenraali tapahtuu jo jaettujen lämmittelyvuorojen
mukaisesti. Vuorot löydät täältä: LINKKI
- Sisällä omalla lämmittelyvuorolla ei huudeta, vaan huuto tapahtuu ilman ääntä.
Yhteiset lainahuiskat
- Näytöksessä on mahdollista käyttää yhteisiä lainahuiskia, jotka sijoitetaan
cheermaton etupuolelle. Mikäli joukkue käyttää lainahuiskia, tulee käsihygeniasta
huolehtia erityisen huolellisesti ennen ja jälkeen omaa näytöstä.
Liikkuminen/katsomot
- Vältetään turhaa liikkumista tapahtumapaikalla.
- Urheilijoille määrätty urheilijakatsomosta oma paikka, jossa ollaan muulloin kuin
esiintyessä, tai lämmittelyssä.
- Vältetään liikkumista esitysten aikana (poislukien seuraava esiintymisvuorossa).
Muuta
- Valmistaudutaan mahdollisimman hyvin jo kotona, jotta turhaa oleskelua
tapahtumapaikalla pystytään välttämään.
- Vältetään muita kuin oman joukkueen sisäisiä kohtaamisia mahdollisuuksien
mukaan.

