Lempo-Volleyn turvallisuussuunnitelma junioreiden kotiturnauksiin
2020-2021

Tässä koronavirusaikaan liittyen turvallisuushuomioita ja ohjeita Lempo-Volleyn junioreiden
kotiturnauksiin 2020-2021. Näitä ohjeita tulee noudattaa yhteisen turvallisuuden ja terveyden
edistämiseksi.
Joukkueet tekevät omiin turnauksiinsa vielä tarkemmat, turnauskohtaiset suunnitelmat tätä
pohjaa noudattaen. Tämä on siis yleinen junioriturnauksien turvallisuusohjeistus.
Ohjeistus on päivätty 29.10. ja sitä päivitetään tarvittaessa ja uusien mahdollisten Suomen
hallituksen, THL:n tai Lentopalloliiton linjausten myötä.
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Turnauspaikalle voi saapua pelaamiseen liittyvät henkilöt vain täysin terveinä. Jos
joukkueiden jäsenillä on oireita, ei voi tulla ottelupaikalle. Jos joukkueen jäsenen tulisi olla
matkustamisen vuoksi karanteenissa, ei voi tulla ottelupaikalle.
Lempo-Volley noudattaa Suomen Lentopalloliiton koronalinjausta. Liiton koronalinjauksen
ottelutapahtumista löydät täältä:
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset.html).
Koska Lempo noudattaa liiton linjausta, Lempo noudattaa automaattisesti Suomen
hallituksen, THL:n ja Aluehallintoviraston linjauksia. (Ks. liiton koronalinjaus).
Aluehallintovirastojen määräysten mukaan yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä
kokouksia voi syyskuusta lähtien järjestää rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos
tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) 14.5.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja
hygieniakäytännöistä.
Turnauspaikalla on mahdollisuus huolehtia hyvästä käsihygieniasta järjestäjän toimesta.
Joukkueille on jaettu omat pukukoppitilat turnauksissa.
Turnauksissa on pelien ulkopuolella mahdollisuus etäisyyksien pitämiseen joukkueiden
välillä.
Turnauksissa pyritään järjestämään mahdollisuus maksaa korttimaksulla kahviossa.
Pelaajat eivät liiton linjauksen mukaan kättele.
Pelipallot on desinfioitu edellisten käytön jälkeen ja desinfioidaan pelin jälkeen.
Joukkueet huolehtivat pelaajiensa henkilökohtaisesta hygieniasta, muun muassa
henkilökohtaisista juomapulloista.
Liiton linjauksen mukaan junioriturnauksiin ei oteta ylimääräistä yleisöä turnauspaikalle,
mukana ovat vain pelaajat ja joukkueiden nimetyt toimihenkilöt. Näin pidetään
osallistujamäärät mahdollisimman pieninä.
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Toimihenkilöillä suosittelemme kasvomaskin käyttöä turnauspaikalla. Seuran oma linjaus
on, että seuran toimihenkilöillä on kasvomaskit myös junioriturnauksissa. Lentopalloliitto ei
tätä velvoita junioriturnauksien toimihenkilöille, mutta Lempo-Volley suosittelee tätä myös
vierasjoukkueille.
Suosittelemme koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimeen
Kaikki paikalle saapuvat tulevat peliin vapaaehtoisesti ja tiedostavat vallitsevan tilanteen ja
osaavat käyttäytyä sen mukaisesti.
Jos tapahtumassa olleella todetaan tartunta ja näin ollen tapahtumassa olleet ovat
mahdollisesti altistuneet, näin pyrimme saamaan asian kaikkien paikalla olleiden tietoon.
o Turnauksen järjestävän joukkueen toimihenkilöt ovat yhteydessä omaan
joukkueeseensa ja muiden turnausjoukkueiden yhteyshenkilöihin ja turnauksen
tuomareihin. Koska yleisöä ei ole, kaikki paikalla olleet saadaan näin kontaktoitua.
o Infoamme Lentopalloliittoa ja Lempäälän kuntaa tapahtuneesta.

Noudatetaan ohjeita ja pysytään terveinä!
Lempo-Volleyn juniorijoukkueet

