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Covid-19 ohjeistus!

Velvoitamme kaikki pelaajat ja aikuiset käyttämään
maskia, myös alle viisitoista vuotiaat
Jokioisten Leipä-areenalla!
Maskia ei tarvitse käyttää pukukopissa, vaihtoalueella eikä pelikentällä. Muuten maskia
tulee käyttää kaikissa tilanteissa. Areenalla on "yksisuuntainen liikenne". Kaikki kulkevat
sisään pääovesta, jossa myös QR-koodi tapahtumia varten. Ulos alla olevien ohjeiden ja
kartan mukaan.
Isolla kentällä pelaajat käyttävät pukuhuoneiden välissä olevaa hallin takaovea uloskäyntiin ja pääovea
sisäänkäyntiin. Sisään- ja uloskäynnit on merkitty opastein. Kulkuovet ulos pidetään lukittuina, siten, että
ne saa avattua sisäpuolelta.
Pienten kentän käyttäjät kulkevat ulos siellä sijaitsevasta ulko-ovesta.
Kioskissa suosittelemme kortin käyttämistä.
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Pelaajien ja vanhempien tulee huomioida myös seuraavat asiat:

















TURNAUKSISSA AINOASTAAN PELAAJAT JA PÖYTÄKIRJAAN MERKITTÄVÄT
TOIMIHENKILÖT SEKÄ STRIIMAAJAT SISÄLLE HALLIIN, EI KATSOJIA
JOUKKUEET POISTUVAT HALLISTA PELIN JÄLKEEN JA SAAPUVAT UUDELLEEN
ENNEN PELIÄ
Harjoitukseen saavutaan ja poistutaan ripeästi, turhaa oleskelua hallilla vältetään.
Suositus käydä suihkussa kotona, jos pakko, niin suihkussa käynti hallilla ripeästi.
Pukukopeissa pidetään mahdollisuuksien mukaan huolta turvaväleistä
Pukukoppialueelle ainoastaan pelaajat ja pöytäkirjaan merkittävät toimihenkilöt
Hallille saavuttaessa käytetään ovella olevaa käsidesiautomaattia ja poistuttaessa
kädet pestään saippualla (20 sek)
Harjoituksiin varataan oma nimikoitu juomapullo ja jokaiselle oma pyyhe.
Juomapullot täytetään itse.
Vaihtopenkillä vältetään vierekkäin istumista.
Harjoituksessa huolehditaan yskimis-, aivastamis- ja niistämishygieniasta
Jokainen huolehtii omista varusteistaan eikä muiden varusteisiin kosketa
Huolehditaan yleisten tilojen hygieniasta, mitään ei jätetä koppeihin.
Yhteiskäytössä olevat varusteet on desinfioitava aina käytön jälkeen.
Pienen kentän koppeihin vain välttämättömät aikuiset auttamaan varusteissa.
Pienen kentän pelaajien mukana vain 1 aikuinen hallille.

Tässä vielä muutamia huomioita turnauksen erityisjärjestelyistä koronapandemiaan liittyen.
Salibandyliitto on julkaissut mittavan ohjeistuksen turnausjärjestelyistä

https://salibandy.fi/fi/info/koronapandemia/
Huomioittehan erityisesti seuraavat seikat:
Tapahtumaan voi osallistua vain täysin terveenä.
Huolehdittehan hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiautomaatti on heti hallin sisäänkäynnin yhteydessä,
vessojen vieressä, kioskin tiskillä ja pukuhuoneiden ulkoseinissä.
Pyydättehän kaikkia niitä henkilöitä (myös yleisö), joiden tiedätte olevan tulossa tapahtumaan,
ilmoittamaan yhteystietonsa COVID 19 -jäljitettävyyden takia. Pöytäkirjaan/ottelukokoonpanoon
nimettyjä pelaajia ja toimihenkilöitä ei tarvitse enää uudestaan ilmoittaa.
https://fosu.fi/lomake/679/jokioisten-leipa-areenalla-kaynti tai kirjata listaan paikan päällä
sisäänkäynnin yhteydessä. Linkkiä tai QR-koodia kannattaa jakaa joukkueen kannustusjoukoille.
Viimeiseltä sivulta löytyy vielä QR-koodi.
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