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Covid-19-ohjeistus pelaajille
Suomen Curlingliitto seuraa aktiivisesti viranomaisten ja Olympiakomitean ohjeistuksia Covid19-epidemiaan liittyen ja päivittää pelaajille, kisajärjestäjille ja seuroille suunnattuja
koronaohjeistuksia tarpeen mukaan. Liiton kilpailuissa sovelletaan aina tämän ohjeistuksen
viimeisintä päivitettyä versiota. Viimeisimmän version löydät aina jokaisen SM-kilpailun etusivun
liitteistä www.curling.fi -sivustolle. Tieto ohjeistuksen päivittymisestä lähetetään myös
joukkueiden yhteyshenkilöille sähköpostitse.
Ohjeistus on tarkoitettu suojaamaan kaikkien Curlingliiton kilpailuihin osallistuvien tahojen
terveyttä ja auttamaan tartuntariskin minimoimisessa. Curlingliitto edellyttää myös seuroja ja
pelaajia seuraamaan päivittyviä ohjeistuksia ja noudattamaan Aluehallintoviraston (AVI),
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) ohjeistuksia
koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin liittyen.

ENNEN KILPAILUA:


Curlingliiton SM-tapahtumiin saa osallistua vain täysin oireettomana, tai vaihtoehtoisesti
lievästi oireisten pelaajien on käytävä omakustanteisesti koronatestissä ja pystyttävä
näyttämään negatiivinen koronatestitulos.



Jos joku tapahtumaan osallistuva pelaaja on ollut ennen tapahtumaa ulkomailla, häneltä
edellytetään viranomaisten määräysten mukaista karanteenia tai vaihtoehtoisesti
negatiivista koronatestitulosta. Koronatestin kustantaa pelaaja itse.



Jos joukkue joutuu muokkaamaan kokoonpanoaan Covid-19-viruksen aiheuttamien
haasteiden vuoksi ylimääräisten pelaajien käyttäminen on tällöin mahdollista. Asiasta on
tehtävä hallitukselle anomus.



Jos pelaaja matkustaa kisapaikalle julkisilla kulkuvälineillä (bussi, juna, laiva tai
lentokone), kasvomaskin käytön suhteen on noudatettava viranomaisohjeistuksia.

KILPAILUN AIKANA:


Koko kilpailun ajan tulee huolehtia voimassa olevista turvavälisuosituksista ja
oikeaoppisesta yskimis- ja aivastustekniikasta.



Kisajärjestäjä huolehtii kilpailun aikana kaikkien hallin pintojen säännöllisestä
puhdistamisesta ja jakaa tilojaan mahdollisuuksien mukaan siten, että se edesauttaa
turvavälien ylläpitämistä.
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Kisajärjestäjä huolehtii, että hallissa on tarjolla käsidesiä, ja saippuaa ja
kertakäyttöpyyhkeitä käsienpesupaikalla. Pelaajia kannustetaan huolehtimaan
säännöllisestä käsienpesusta koko turnauksen ajan.



Mahdolliset lämmittelyt ennen pelialueelle saapumista olisi syytä suorittaa ulkona
mahdollisuuksien mukaan.



Kilpailuissa porrastetaan pelejä mahdollisuuksien mukaan, siten että kaikki pelaajat eivät
saavu paikalle samaan aikaan.



Pelaajia kehotetaan välttämään kaikenlaisia kilpailun ulkopuolisia tilaisuuksia, joissa riski
tartunnan leviämiselle kasvaa.



Välinetarkastuksessa välineet (=harjat) tarkastetaan ilman kosketusta tai uusia
kertakäyttökäsineitä käyttäen.



Jos kisajärjestäjä tarjoaa kilpailun aikana pelaajille esimerkiksi kahvitusta tai muita
tarjoiluja, kisajärjestäjä huolehtii kaikesta asiaan liittyvästä hygieniasta.

OTTELUN AIKANA:


SM-otteluissa ei kätellä ennen ottelua tai sen jälkeen. Vastustajalle toivotetaan hyvää
peliä suullisesti, jokainen vastustajan pelaaja huomioiden.



Jokaisen pelaajan tulisi koskea ottelun aikana vain omiin pelivälineisiinsä (harja,
työntökeppi ja kivet).



Hengityssuojaimien käyttäminen pelatessa on sallittua.



Ottelun jälkeen jokaisen pelaajan tulee pyyhkiä käyttämiensä kivien kahvat, jotta ne ovat
valmiiksi pelikunnossa seuraavaa kierrosta varten. Kisajärjestäjä on varannut tätä
tarkoitusta varten ratojen läheisyyteen desinfiointiainetta ja kertakäyttöpyyhkeitä.
Kisajärjestäjä desinfioi kivien kahvat valmiiksi pelaajia varten ennen ensimmäisen
kierroksen otteluiden alkua.



Desinfiointiainetta ja kertakäyttöpyyhkeitä saa käyttää aina halutessaan muutenkin
pelivälineiden puhdistamiseen.



Kisatoimitsijat desinfioivat myös mittalaitteistot aina käytön jälkeen. Pelaajat voivat
kuitenkin avustaa toimitsijoita tässä tehtävässä mahdollisuuksien mukaan, jos pelaajat
ovat hoitaneet mittauksen itse ja siihen on aikaa.

KILPAILUN JÄLKEEN:


Kilpailunjälkeinen palkintojen jako suoritetaan ilman kosketusta ja turvaetäisyys
säilyttäen. Palkinnot asetetaan pöydälle, josta urheilijat käyvät ne hakemassa.

Suomen Curlingliitto toivottaa turvallisia pelejä ja mukavaa SM-kautta kaikille!
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