Kiilat Hockey ry
Ståhlberginkatu 10
85800 HAAPAJÄRVI
kiilathockey.ry@gmail.com

Päivitetty 6.12.2021

KIILAT HOCKEY KORONAOHJE
Tämä on Kiilat Hockeyn koronaohje joukkueille, toimihenkilöille ja katsojille. Kaikki toimintamme
perustuu AVI:n, THL:n ja Jääkiekkoliiton ohjeistukseen. Nämä ohjeet koskevat kaikkia seuran jäseniä ja katsojia. Jokaisella joukkueella on vastuu tiedottaa käytännöistä ja ohjeista niin omaa ja vierasjoukkuetta kuin vanhempiakin.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli kahdenkymmenen (20) henkilön yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaalla 7.12.2021-31.12.2021.
Toimijat voivat järjestää yli kahdenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta
EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi.
Harjoitukset sekä ottelutapahtumien yleisörajoitusten suhteen ovat järjestelyt seuraavat:
1. Ottelutapahtumaan otetaan yli 20 henkilöä, ja jokaiselta yli 16-vuotta täyttäneeltä ja sitä
vanhemmalta tarkastetaan koronapassi ja henkilötodistus. Ilman koronapassia ja henkilötodistusta olevia henkilöitä ei päästetä ottelutapahtumaan.
2. Yleisörajoitukset koskevat kaikkia jäähallin tiloihin tulijoita. Katsojia, pelaajia, toimihenkilöitä, tuomareita sekä toimitsijoita. Hallimestaria tai kahvilatyöntekijöitä rajoitus ei kosketa.
3. Rajoitus koskee kaikkia sarjoja ja harjoituksia luistelukoulusta - U22 ikäisiin ja kaikkia
aikuisten sarjoja ja niiden harjoituksia.
4. Koronapassia ei voi kysyä alle 16-vuotiaalta. Täten U16 ja nuorempien sarjoissa ja harjoituksissa pelaajilta (ml. luistelu- ja kiekkokoulut) ei koronapassia kysytä, mutta kaikilta muilta halliin tulevilta se kysytään.
Koronapassin tarkastuksen ohje:

Koronapassi tarkastetaan jokaisen tapahtuman yhteydessä ja tarkistuksen suorittaa
järjestävä taho eli kotijoukkueen edustaja. Vierasjoukkue ei voi tarkistaa omia koronapassejaan. Koronapasseista ei saa tietosuojan vuoksi pitää mitään listaa.

Jokaisen joukkueen tai harrasteryhmän vastuu- tai yhteyshenkilö tiedottaa omaa joukkuetta, vastustajien joukkuetta tai omaa harrasteryhmää laadituista ohjeistuksista. Tiedotetaan koronaohjeet hyvissä ajoin myös ottelun tuomareille sekä toimitsijoille. Otteluita ei saa siirtää, jos tuomareilla tai toimihenkilöillä ei ole koronapassia.
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Jäähallin kahvio
Kahvion tiloissa olevat henkilöt lasketaan yleisöksi, jonka vuoksi kahvion sälekaihtimet suljetaan
ottelun seuraamisen estämiseksi. Joukkueet vastaavat siitä, että rajoitusta noudatetaan.
Tämä toimenpide mahdollistaa uimahallin lipunmyynnin/kahvion toiminnan normaalisti.

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta!
Tule vain terveenä hallille!
Käytä kasvomaskia!
Joukkueet kotipelitapahtumassa:
•
•
•
•
•

•
•
•

Joukkueet tulevat porrastetusti pukukoppeihin. Kotijoukkueen joukkueenjohtaja informoi
toimintamallin vierasjoukkueelle.
Pukukoppikäytävällä liikkuminen tulee minimoida ja joukkueiden välisiä kontakteja välttää.
Lämmittelyille joukkueet menevät porrastetusti siten, ettei kontakteja synny ennen pelitapahtumaa.
Vierasjoukkue lämmittelee ainoastaan ulkona.
Jäälle menee ensin vierasjoukkue, jonka jälkeen kotijoukkue. Jäältä poistuu ensin kotijoukkue. Vierasjoukkue odottaa oman vaihtoaition luona siihen saakka, että kotijoukkue on kokonaan poistunut pukuhuoneeseen.
Vierasjoukkue poistuttua jäähallilta, kotijoukkueen toimihenkilöt huolehtivat vierasjoukkueen käytössä olleen pukukopin kosketuspintojen desinfioinnista.
Vanhemmat eivät saa tulla pelaajakäytävälle eikä pukukoppitiloihin.
Kotijoukkueen huoltajat desinfioivat käytössään olleen pukukopin kosketuspinnat aina käytön jälkeen.

Jäähallin katsomoportti tulee olla koko ajan SULJETTU eikä yleisöliikennettä sallita katsomon
ja alatasanteen välillä.
Pelaajat poistuvat jäähallista pelaajakäytävän kautta.

Uusimmat ohjeet löytyvät Jääkiekkoliiton etusivulta http://www.finhockey.fi/ sekä
AVI:n tiedotteesta https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926672
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