Tiedote 21.10.2020

Tervehdys Kaikille,

kesäkausi alkaa olla päätöksessään ja nyt olemme lähestymässä kovaa vauhtia talven vuoroja ja
valitettavasti samaan aikaan COVID-19 tilanne ei ole parantunut. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa
on tullut uusia suosituksia kaikesta ”ryhmätoiminnasta” ja niitä voi hyvinkin nopealla aikavälillä tulla lisää.
Me seuraamme näitä suosituksia ja tilannetta muutoinkin jatkuvasti. Palloliitto on 16.10. linjannut, että
heidän osalta jatkuvat samat suositukset, jotka on jo aiemmin annettu. Tämän lisäksi meidän pitää
huomioida HUS:n 12.10. antama suositus (https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid19/alueellinen-koronavirusepidemiatilanne-ja-suositukset ), sekä AVI:n päätös, joka antaa
Espoo/Helsinki/Vantaa alueelle 19.10.-18.11. ajalle muita tiukempia rajoituksia
(http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#yleis%C3%B6-syyskuu).

Näiden valossa meidän seuramme suositukset ovat nyt seuraavat:
-

-

-

Käsihygienia ja yskimishygienia ovat tärkeitä, joten muistakaa yskiminen hihaan, käsien pesu ja
käsidesin käyttö myös treenien ja pelien yhteydessä.
Käydessäsi harjoitusten ja pelien yhteydessä yleisissä tiloissa (esim. WC) vältä koskemasta
ovenkahvoihin, vesihanoihin ja muihin yleisiin asioihin paljain käsin  käytä hanskoja, hihaa, jne..
Jos sinulla on pieniäkin flunssan oireita ET SAA osallistua joukkueen tapahtumiin. Jokaisen
vanhemman pitää olla varautunut siihen, että jos harjoituksen/pelin yhteydessä lapsella on
koronaan viittaavia oireita, niin hänet voidaan eristää muista pelaajista ja poistaa tapahtumasta
välittömästi oireettomien pelaajien suojelemiseksi, ja vanhemman pitää hänet pystyä hakemaan
mahdollisimman nopeasti paikalta pois.
Harjoitusten ja pelien yhteydessä vältetään koppien käyttöä mahdollisuuksien mukaan ja
urheilusuoritusten ulkopuolella on maskisuositus, kuten HUS on linjannut.
Talviharjoitusten osalta:
o Kelien salliessa suosittelemme ulkovuorojen käyttöä mahdollisimman pitkään ja paljon.
o Talvivuorot astuvat voimaan 16.11. (ne tulevat viimeisten aikojen varmistumisen myötä
joukkueiden tietouteen tämän viikon aikana, jos eivät ole vielä tulleet), mutta meillä on
kelien salliessa mahdollisuus käyttää omia tekonurmiamme Sorsis Areenaa ja Settle Fieldiä
joilla voidaan korvata sisätiloissa tapahtuvia harjoituksia (jokaisen joukkueen on hyvä käydä
sisäisesti läpi haluatteko noita vuoroja siirtää ulos, eli toistaiseksi se on jokaisen joukkueen
oma päätös). Joukkueen johtajat voivat kysyä vapaista vuoroista tietoa Susalta.
o Harjoituksissa pyritään aina jakamaan pelaajat alle 20 hengen ryhmiin. Koskee myös
nykyisiä treenejä kesävuoroilla.
Peleissä suosittelemme maskin käyttöä kaikille peliä katsomaan tuleville ja 2 metrin turvavälejä.
Lisäksi pyydämme ylipäätään välttämään kaikkea turhaa paikalle tuloa, jotta jokaisen tapahtuman
henkilömäärää voidaan minimoida mahdollisuuksien mukaan. Nyt on hyvä mahdollisuus myös

-

-

kuvata ja lähettää LIVEnä pelejä käyttäen meidän HooGee LIVE palvelua, jolloin voidaan katsoa
pelejä riittävin turvavälein.
Kaikissa tapahtumissa pyritään tulemaan ja poistumaan paikalta mahdollisimman ripeästi.
Aiemmat suositukset henkilökohtaisten liivien käytöstä, omista juomapulloista, yleisestä
hygieniasta, jne. pätevät edelleen ja viranomaisten sekä Palloliiton suosituksia tulee noudattaa
jatkuvasti.
Uuden kauden kynnyksellä suosittelemme kauden aloituspalaverien/vanhempainiltojen pitoa
etäyhteyksien välityksellä. Jos osa kokoontuu samaan paikkaan näitä pitämään, niin pitäkää huoli,
että niissä on 2m turvavälit ja maskit käytössä.

Ollaan me osaltamme auttamassa siinä, että harrastaminen voi jatkua mahdollisimman turvallisesti ja
COVID-19 leviäminen saadaan kuriin.
Yksi pieni teko kerrallaan kohti turvallista talvikautta
Janne Maijala
Hallituksen puheenjohtaja
Haukilahden Pallo – HooGee Ry

