ESITYS HARJOITTELUN TOTEUTTAMISESTA 1.6.->
HALLIN KÄYTÄNNÖT 1.6. ALKAEN:
-

-

Kulku hallin tiloihin; 2. kentälle takaovesta ja uloskäynti 1. kentän vieressä olevasta sivuovesta /
1. kentälle pääoven viereisetä sivuovesta ja uloskäynti 1. kentän vieressä olevasta sivuovesta.
Kahvion tiloissa oleskelu ja sen kautta kulkeminen on ehdottomasti kielletty.
Yläkerta ei ole käytössä, oheisharjoittelu tapahtuu ulkona.
Halliin sisään tultaessa, ensimmäisenä käsipesu saippualla Thl: n ohjeistuksen mukaisesti
pelikenttien välissä olevassa käsienpesualtaassa. Hallissa on myös käsidesipulloja, joita voidaan
käyttää harjoitusten aikana. Kädet pestään samaan tapaan, kuin saapuessa, myös hallista
lähtiessä.
Ovenkahvat ja hanat puhdistetaan desinfioivalla suihkeella, kertakäyttöisiä kuituliinoja
käyttäen. Liina heitetään puhdistuksen jälkeen roskakoriin.
Omat tavarat tulee huolehtia mukaan jokaisen harjoituksen jälkeen, emme säilytä unohtuneita
tavaroita hallissa korona- tilanteen vuoksi.
Pukuhuoneet eivät ole käytössä. Korona-aikana käytössä on vain alakerran Inva-wc, joka
sijaitsee kentille vieviä pariovia vastapäätä.
Mikäli tunnet olosi hiemankin huonovointiseksi tai sairaaksi, parantelethan itsesi kuntoon
kotioloissa. Mikäli kuulut riskiryhmään arvio tilanteesi.
Jos hallin kahvio on avoinna niin sinne kulkeminen tapahtuu pääovesta. Kahviosta ei pääse
kulkemaan kentille tai muualle hallin tiloihin.
Siivoukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä tiina@autocenterareena.fi.

HARJOITTELUN TOTEUTTAMINEN 1.6. ALKAEN:

-

Sisään- ja uloskäynti tapahtuu ylläolevien ohjeiden mukaisesti.
Poikkeuksellisesti vuorot alkavat viisi minuuttia yli (esim. 18.05) ja päättyvät viittä vailla (esim.
18.55), jotta joukkueet eivät ole samaan aikaan kentällä.
Harjoitukset käynnistyvät vuorokartan mukaisesti omilla harjoitusvuoroilla.
Harjoitusvuorolle saa tulla kerrallaan enintään 25 henkilöä (pelaajat ja valmentajat).
Eli yhteensä hallissa saa olla 50 henkilöä kahdella kentällä samanaikaisesti, kuitenkin niin, että
joukkueet eivät ole tekemisissä keskenään.
Vanhemmat siis tuovat pelaajat hallille ja hakevat pois.
Oheisharjoittelu tapahtuu ulkona lähikontakteja välttäen.
Lajiharjoitukset suunnitellaan ja toteutetaan lähikontakteja välttäen.
Joukkueen valmentajat vastaavat harjoitusten läpiviennistä, mikäli haluavat esimerkiksi pelata
harjoituksissa (lähikontakti) niin tulee kysyä lupa kaikilta joukkueen vanhemmilta/pelaajilta.
1.6. alkaen vuorolaskutus käynnistyy jälleen, laskutus toteutetaan vuosisopimuksen pohjalta ja
laskutus jaetaan 12 kuukaudelle, jolloin kuukausierä on joka kuukausi yhtä suuri.
1.6. alkaen AutoCenter Areenan vuoron hinta on 93 euroa per tunti.

Seuratoiminta
Seurojen harjoitustoiminta järjestetään 31.5.2020 asti ulkoliikuntapaikoilla lähikontakteja välttäen.
Harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 10 hengen ryhmissä. Kilpailuja tai muita avoimia yli 10 hengen
yleisötilaisuudeksi muodostuvia tapahtumia ei saa järjestää 31.5.2020 asti.
Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti
ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.
Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin 1.6. alkaen.
Seurojen harjoitustoimintaa voi järjestää sisäliikuntapaikoilla 1.6. alkaen lähikontakteja välttäen. Ulko- ja
sisäliikuntapaikoilla harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä.

https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/23/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksestaurheiluun/
Liitteenä teksti olympiakomitean sivuilta.

Salibandyliiton korona-ajan ohjeistus:
https://salibandy.fi/uutiset/huippu-urheilu-uutiset/salibandyliiton-paivitetty-tilannekatsaus-pandemianaikaiseen-harjoitteluun/

Reagoidaan suunnitelman ja toteutuksen osalta totta kai aina uusiempien ohjeistuksien mukaisesti!

