TIEDOTE 14.2.2022

Koronatiedote liikunta- ja urheiluseuroille
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on keventänyt 11.2.2022 tekemällä päätöksellään voimassa olleita
kokoontumisrajoituksia. 12.2.2022 alkaen sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ei ole
tiettyä henkilömäärärajaa, mutta yli 50 henkilön tilaisuuksissa voi olla enintään puolet tilaisuuden
enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Enintään 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää
ilman tilan kapasiteettiin nähden suhteellista henkilömäärää. Ulkotiloissa järjestettäviä tilaisuuksia
ei rajoiteta. Päätös on voimassa 12.-21.2.2022. Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa
aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa laajasti tilojen käytöstä vastaavia toimijoita
ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä (tartuntatautilain pykälä 58 d).
Kaikissa yleisötilaisuuksissa on edelleen huolehdittava terveysturvallisuutta edistävistä toimista,
kuten useiden sisään- ja ulosmenoteiden käyttöönotosta (jos mahdollista), käsidesien saatavuudesta,
vahvasta maskisuosituksesta tiedottamisesta ja mahdollisuudesta turvavälien säilyttämiseen. Lisäksi
terveysturvallisuutta edistävistä toimista on tehtävä kirjallinen suunnitelma, josta selviää
koronaviruksen leviämistä ehkäisevät toimenpiteet tilaisuudessa. Suunnitelma lähetetään
sähköpostitse osoitteeseen liikuntapalvelut@kotka.fi.
Ohjeistus harrastus-, liikunta- ja urheilutoimintaan














Vahva maskisuositus on voimassa kaikissa sisätiloissa (ei urheilusuorituksen aikana)
Sisäliikuntatiloihin edelleen vain harjoitusten kannalta välttämättömät henkilöt
o Erityisesti Kotkan urheiluhalli
Pukuhuonetilojen käyttöä ja niissä oleskelua tulee välttää
Suositaan harjoituksia, joissa ei synny fyysistä kontaktia ja huolehditaan turvaväleistä
Harjoittelu sisätiloissa suositellaan toteutettavan pienryhmissä (joukkueittain/ryhmittäin)
Hygieniasta on huolehdittava korostetusti (käsienpesu, varusteiden ja välineiden puhdistus)
Harjoitustilaan tulee saapua vasta oman vuoron alkamisen jälkeen ja tilasta on poistuttava 5
minuuttia ennen oman vuoron päättymistä
Eri harjoitusryhmien sekoittamista keskenään tulee välttää
Riittävät turvavälit on pystyttävä säilyttämään yleisissä tiloissa
Seurojen ja etenkin lasten harrastusryhmien valmentajien ja ohjaajien on toimittava
etupainotteisesti viruksen leviämisen ehkäisemiseksi
o Voimassa olevien ohjeiden ja suositusten tiedottaminen toimintaan osallistuville
o Voimassa olevien ohjeiden ja suositusten noudattamisen valvominen korostetusti
Jos tartuntatapauksia ilmenee seuran ryhmässä, koronavirukselle altistuneen ryhmän on
toimittava karanteenien ym. osalta voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti
Harrastustoiminnassa tapahtuneista tartunta- ja altistumistapauksista on tiedotettava seuran
toimesta myös Kotkan kaupungin liikuntapalveluita
o Ilmoitettavat tiedot: seura, ryhmä, harjoituspaikka ja -aika
o ville.saikko@kotka.fi, antti.mattila@kotka.fi

Yleisötilaisuudet / alueelliset suositukset









Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä
kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.
Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50
henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen
ehkäisemisestä.
Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava
mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.
Kaikille osallistujille on vahva maskisuositus koko tilaisuuden ajan.
Maskin käyttöä on tärkeää etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä
toisiaan. Myös ruuhkaisissa ulkotiloissa suositellaan maskin käyttöä.
Samoin tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille on suositus edellyttää tilaisuuksiin
osallistuvilta maskin käyttöä sekä huolehtia, ettei sisä- tai ulkotiloissa synny lähikontakteja.
Erityisesti tämä tulee huomioida paikoissa, joissa ei ole istumapaikkoja.
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