Turku Rogaining Nightsprint 2020
Yleinen koronaohjeistus kilpailijoille sekä järjestäjille
Koronatilanne Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin alueella
Koronapandemia kiihtyy Varsinais-Suomessa nopeasti. Tällä hetkellä koronavirus leviää eniten omasta perhe- ja lähipiiristä. Lisäksi
erityisesti Turun kouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa on runsaasti tartuntoja ja altistumisia. Alueellinen koronapandemiaryhmä
muistuttaa, että pienistäkin oireista tulisi ehdottomasti jäädä kotiin ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

Näin saamme järjestettyä turvallisen tapahtuman
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaan yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen
tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume,
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita
henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittavia oireita.
Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia
estää tartuntoja. Kilpailukeskuksessa on käsienpesumahdollisuus ja kilpailukeskusalueella on useammassa pisteessä käsihuuhdetta.
Tapahtumassa noudatetaan soveltuvin osin Lounais-Suomen Aluehallintoviraston, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin, Terveyden ja
hyvinvoinninlaitoksen, Valtioneuvoston, Suomen Partiolaiset ry:n sekä Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n koronaohjeistuksia.

Yksityiskohtaisemmat toimenpiteet
Kilpailukeskuksessa, Lähtö- ja maalialueella
•
Kilpailijoiden tulee pyrkiä pitämään vähintään kahden metrin turvaetäisyys ainakin muiden, kuin oman joukkueen jäseniin ennen
kilpailua ja sen jälkeen.
•
Lähtö on porrastettu kahteen erään, jotta kilpailukeskusalueella ja lähtöalueella on mahdollista pitää turvavälit
•
Kilpailukeskusalueella on saatavilla käsihuuhdetta. Käsienpesumahdollisuus on WC: tiloissa.
•
Sisätiloissa ja kilpailukeskusalueella käytetään maskia.
•
Sisätiloissa ollaan vain sen aikaa, kun tilanne sitä vaatii (esim. wc-käynti tai emit-purku)
•
Maskia käytetään myös ennen lähtöä tapahtuvan reitinsuunnittelun aikana. Lähtöalueella on jätesäkkejä, johon
kertakäyttömaskin voi jättää ennen poistumista maastoon.
•
Kilpailutoimiston ja tulostoimiston pöydissä pisarasuojalevyt.
•
Maalileimauksen jälkeen kilpailijoiden tulee pukea päälle järjestäjien tarjoamat kertakäyttömaskit ja siirtyä välittömästi emitpurkujonoon, jotta maalialueelle ei synny ruuhkaa.
•
Joukkuesarjoissa emit-purku suoritetaan ainoastaan joukkueen yhden jäsenen toimesta. Joukkueen muiden jäsenten tulee
maaliintulon jälkeen siirtyä odottamaan väljemmälle alueelle.
•
Emit-purun jälkeen kilpailijoiden toivotaan poistuvan kilpailukeskusalueelta, jotta saadaan alueella riittävät turvaetäisyydet
toteutumaan.
•
Maalin juomapisteellä tarjoillaan vain pillimehuja. Ei mukeihin kaadettuja nesteitä.
Kilpailutilanteessa
•
Ei tönimisiä ym. ruuhkia leimatessa rastilla eikä loppusuoralla
•
Vältettävä leimasimeen ja rastipukkiin koskemista
•
Kilpailijoiden tulee pyrkiä pitämään vähintään kahden metrin turvaetäisyys ainakin muiden, kuin oman joukkueen jäseniin
kilpailun aikana.
•
Juomarastilla tarjoillaan lämmintä juotavaa.
•
Vesi/mehu lämmitetään ja kaadetaan mukeihin valmiiksi juomarastihenkilökunnan toimesta.
•
Juomarastihenkilökunnalla maskit ja kertakäyttöiset käsineet ja pöydällä tarpeen vaatiessa pisarasuojalevy.

