Lempo-Volleyn terveysturvallisuussuunnitelma ja ohjeistus kotiotteluihin 2021-2022

Miesten 1-sarja, naisten 1-sarja,
miesten 2-sarja ja naisten 2-sarja
Tässä koronavirusaikaan liittyen turvallisuushuomioita ja ohjeita Lempo-Volleyn aikuisten
edustusjoukkueiden kotiotteluihin kaudella 2021-2022. Näitä ohjeita tulee noudattaa yhteisen
turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. Ohjeistus on päivätty 19.8.2021 ja sitä päivitetään tarvittaessa ja
uusien mahdollisten Suomen hallituksen, THL:n, aluehallintoviranomaisten, Lempäälän kunnan tai
Lentopalloliiton linjausten myötä.
• Ottelupaikalle voi saapua katsojat ja pelaamiseen liittyvät henkilöt vain täysin terveinä. Jos on oireita, ei
voi tulla ottelupaikalle. Jos sinun tulisi olla matkustamisen tai altistumisen vuoksi karanteenissa, et voi tulla
ottelupaikalle.
• Lempo-Volley noudattaa Suomen Lentopalloliiton koronalinjausta. Viime kauden linjaus löytyy linkistä,
uudelle kaudelle ei ole linjausta erikseen vielä tehty (Liiton koronalinjauksen ottelutapahtumista löydät
täältä: https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/koronalinjaukset.html). Lentopalloliiton sivuilla tuorein
koronaohjeistus on Olympiakomitean 16.8.2021 ohjeistus, jota käytämme tämän turvallisuusohjeistuksen
tekoon (https://www.olympiakomitea.fi/2021/03/29/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteenvaikutuksesta-urheiluun/)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt alueellisesti tartuntatautilaki 58 §:n mukaan, että
sisätiloissa yli kymmenen henkilön kokoontumiset ovat mahdollisia, kun terveysturvallisuus niissä voidaan
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021
antamaa ohjetta. Voimassa on turvavälisuositus, mutta turvavälietäisyyden ylläpitäminen ei edellytä tietyn
metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa. Tartuntatautilain mukaan tapahtumanjärjestäjän tulee pystyä
mahdollistaa turvavälit tapahtumassa ja antaa mahdollisuus käsihygienian toteuttamiseen.
https://www.tays.fi/fifi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset
Tämä mahdollistetaan Lempo-Volleyn otteluissa seuraavalla tavalla:

•

•
•
•

Katsomo on jaettu Hakkarin liikuntahallissa A-, B- ja C-lohkoihin, ja kuuluttaja (jos pelissä on,
kaikkien sarjatasojen peleissä ei välttämättä ole) muistuttaa katsojia muistamaan oman lohkonsa ja
paikkansa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa voidaan rajata altistuneita tarkemmin
katsomonosien mukaan.
Otteluun otetaan vain maksimissaan puolet Hakkarin liikuntahallin katsojakapasiteetista, joka on
normaalisti noin 600 katsojaa, eli enimmillään 300 katsojaa.
Katsomossa joka toinen istumarivi on poissa käytöstä turvavälien mahdollistamiseksi, jolloin
katsojien ei tarvitse olla lähikontaktissa katsomossa muiden kuin oman seurueensa kanssa.
Tapahtumassa on yleinen turvavälisuositus muun kuin oman seurueen kanssa.

• Ottelutapahtumassa on käsidesipisteitä useita ympäri hallia, muun muassa katsomoiden sisääntuloissa,
lipunmyynnissä ja kahvioiden kohdilla.
•

Liiton viime kautisen linjauksen mukaan katsojat pysyvät erillisessä katsomossa koko
ottelutapahtuman ajan. Myöskään pelaajat eivät tule katsomoalueella. Näin yleisö ja pelaajat eivät
ole tekemisissä keskenään suoraan.

Lisäksi muita turvallisuushuomioita ja toimia otteluissa:
• Ottelussa on niin sanottu maskipakko, kuten viime kauden peleissä, joissa yleisöä sai olla. Jos oma
terveydentilanne ei mahdollista kasvomaskit käyttöä, suosittelemme esimerkiksi visiiriä. Myös
ottelutapahtuman henkilöstö käyttää kasvomaskia ottelussa (pois lukien tuomarit ja kokoonpanoon
merkityt toimijat). Lipunmyynnissä on jaossa ilmaiseksi kertakäyttömaskeja.
• Otteluissa voi maksaa korttimaksulla lipunmyynnissä ja kahviossa. Sisääntulo ja katsomoon kulkeminen
normaalisti. Hakkarin liikuntahalli kuitenkin mahdollistaa väljän istumisen kolmessa eri katsomonosassa.
Ohjeistamme katsojia istumaan samassa katsomonosassa läpi pelin.
• Ottelussa pelaajat eivät liiton linjauksen mukaan kättele.
• Ottelun pelipallot on desinfioitu edellisten käytön jälkeen ja desinfioidaan pelin jälkeen.
• Molemmat joukkueet huolehtivat pelaajiensa henkilökohtaisesta hygieniasta, muun muassa
henkilökohtaisista juomapulloista.
• Kaikki paikalle saapuvat tulevat peliin vapaaehtoisesti ja tiedostavat vallitsevan tilanteen ja osaavat
käyttäytyä sen mukaisesti.
• Tämä ohjeistus löytyy joukkueiden ja seuran kotisivuilta (lempovolley.fi ja lempovolley.fi), joissa se on
paikalle saapuvan yleisön helposti löydettävissä ja luettavissa ja ohjeistus on jaettu joukkueiden sekä
pääseuran sosiaalisen median kanavissa.

• Jos tapahtumassa olleella todetaan tartunta ja näin ollen tapahtumassa olleet ovat mahdollisesti
altistuneet, näin pyrimme saamaan asian kaikkien paikalla olleiden tietoon.
o Tiedämme paikalla olleiden koti- ja vierasjoukkueiden pelaajat ja toimihenkilöt, tuomarit sekä
omat talkoolaiset. Vastustajille tiedotamme heidän yhteyshenkilöiden kautta, tuomareille joko
kaikille erikseen tai Lentopalloliiton tuomarivastaaville. Omalle joukkueelle ja talkoolaisille
tiedotamme suoraan omia kanaviamme kautta.
o Infoamme Lentopalloliittoa ja Lempäälän kuntaa tapahtuneesta.

o Lisäksi yleisöön, joihin meillä ei ole suoraa yhteystietokontaktia, välitämme tietoa
verkkosivuillemme, sosiaalisen median tileillemme ja kerromme uutisen paikallislehteen. Osa
yleisöä on tuttua toimihenkilöille, ja heihin otamme suoraan yhteyttä.

Noudatetaan ohjeita ja pysytään terveinä!
Yhteystiedot
Juha Raunio juha.raunio@lempaala.fi 0400 69 5555 (miesten 1-sarja)
Antti Raunio raunio.antti@gmail.com 040 350 1777 (miesten 1-sarja)
Jani Huurne jani.huurne@lempovolley.fi 040 1644320 (naisten 1-sarja)
Harri Montonen harri.montonen@lempovolley.fi 040 8340262 (miesten 2-sarja)
Jukka Rajala rajalanjukka@gmail.com 040 5007221 (naisten 2-sarja)
Lempovolley.fi

