SM-hiihdot Pyhäjärvi 12.-14.2.2021

Terveysturvallisuussuunnitelma
SM-kisat järjestetään Pyhäjärvellä Honkavuorella 12.-14.2.2021 Pohjois-Pohjanmaan Soten/
AVI:n / ITY:n ja Hiihtoliiton antamien ohjeiden ja määräysten mukaan.
Tapahtuma järjestetään ilman yleisöä. Jokainen velvoitetaan pitämään puhelimessaan
Koronavilkun päällä. Kilpailuun ja kilpailualueelle voi saapua vain terveenä.
Ihmismäärät Kisajärjestäjät joutuvat rajaamaan koronatilanteen takia hiihtäjien huoltajien lukumäärän. Yhdellä kilpailijalla voi olla vain yksi huoltaja. Osallistujat eivät asioi kilpailukansliassa, kaikki hoidetaan ilman kontaktia.
Maskit Maskia/visiiriä on käytettävä kisa-alueella, poikkeuksena hiihtäjät hiihtäessään.
Myös kisajärjestäjien/ talkoolaisten ym. on käytettävä viikolla sisätiloissa maskeja. Kisapaikalta löytyy maskeja ja käsidesiä. HUOM! Käytetyille maskeille/ käsineille on omat keräilypussit. Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä kisojen aikana. Eri
työtehtävissä olevilla kilpailujärjestäjillä on eriväriset liivit.
Rajoituksia Uudella pysäköintialueella ja koko hallialueella on myös käytettävä maskia/
visiiriä. Yhdessä huoltokopissa olevassa voitelutilassa voi olla yhtä aikaa enintään neljä henkilöä. Huoltohallissa on erillinen kioski.
Pukeutumistilat Huoltohallissa on naisille ja miehille väliseinin erotetut pilttuut; max. 10
hlö kerrallaan. Sauna- ja suihkutilat eivät ole käytössä.
Siirtyminen ladulle Siirry ladulle ja ladulta pois järjestäjän määräämiä väyliä myöten. Pyri olemaan kisa-alueella vain tarvittava aika. Tee suorituksesi ja poistu kisa-alueelta. Maaliintulon jälkeen ei ole mehua tarjolla, ainoastaan pöydällä maskilaatikko ja talouspaperia,
jos niihin on tarvetta.
Kilpailualue Lähtö- ja maalialue Hiisituvan pihalla rajataan aidoin ja se varataan vain
hiihtäjien ja järjestäjien käyttöön to 11.2.2021 klo 14 alkaen.
Palkintojen jako suoritetaan ulkona Hiisituvan terassilla.
Ylen puolen henkilöille järjestetään rajattu oma alue, jonne järjestäjien puolelta yhdellä
henkilöllä on pääsy sinne.
Ruokailu Hallilla on siellä oleville kioski, talkoolaiset käyvät ruokailemassa pienissä ryhmissä ryhmä kerrallaan omassa ruokatilassaan porrastetusti ja osalle ruoka toimitetaan toimipisteisiin.
Majoitus Kisojen aikana majoituksissa ja matkoilla majapaikkoihin suositellaan vahvasti
käytettävän maskia sekä pyritään välttämään ulkopuolisten kanssa kanssakäymistä sekä
muistetaan pitää hyvästä hygieniasta huoli.

Oireet Jos jollekin ko. kisatapahtumaan osallistuvalle tulee koronan oireita, niin ilmoitus
siitä heti kisojen lääkärille, perjantaina Hannu Laitiselle, 050 596 5494, ja lauantaina ja sunnuntaina Rami Oravakankaalle, 044 522 5788, jolta saa ohjeet miten toimia. Tartuntaepäilytilanteesta heiltä saa myös erillisiä ohjeita ko. tilanteen kuvantamisesta.
Tärkeimmät puhelinnumerot koronaan liittyen :
• kisojen lääkärit
– perjantai Hannu Laitinen; 050 596 5494
– lauantai ja sunnuntai Rami Oravakangas; 044 522 5788
• kilpailujen johtaja Esa Ryynänen; 0405749384

Tervetuloa Honkavuorelle!

