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Koronapäivitys
Ilves jalkapallojaosto noudattaa edelleen tarkasti SPL/THL koronaohjeita, toteuttaen toimintaa
laadukkaasti ja turvallisesti muuttuvissa tilanteissa
• Vain terveenä tapahtumiin, ylikorostaen!
• Huolehditaan käsihygieniasta aina ennen ja jälkeen tapahtuman sekä oikeaoppisesta
yskimiskäytännöistä hihaan
• Turvavälit mahdollisuuksien mukaan
• Oltava tiedossa osallistuvat henkilöt jokaisesta tapahtumasta
• Vältetään pukukoppien käyttöä, jos mahdollista
• Huomioidaan maskisuositukset(yli 15v) kaikessa toiminnassa ja tapaamisissa.
Toimihenkilöt/aikuiset näyttävät esimerkkiä ja sitoutuvat maskien käyttöön erityisesti sisätiloissa
• Mikäli pelaaja on asetettu terveysviranomaisten toimesta karanteeniin, niin pelaaja ei voi
osallistua toimintaan. Paluu toimintaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan
• Mikäli pelaaja on asetettu terveysviranomaisten toimesta etäopiskeluun , niin ei voi osallistua
toimintaan. Paluu toimintaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan (lähtökohtaisesti kun saa
mennä kouluun, niin saa osallistua harrastustoimintaan)-> Joukkueen valmentajat toimittavat
etä/omatoimiharjoitusohjelman pyydettäessä
• Ilves jalkapallojaosto päivittää koronaohjeistuksensa aina tiistai iltaisin (1.12,8.12,15.12,22.12)
Tampereen kaupungin koronanyrkin kokouksen ohjeistuksien jälkeen tai tilanteen vaatiessa
useammin

Koronapäivitys, pelitoiminta
Palloliiton 23.11 julkaiseman suosituksen myötä sekä valtakunnallisesti huonontuneen korona yleistilanteen
seurauksena
• Ilves jalkapallo joukkueet eivät matkusta leviämisalueille ( 26.11 päivätty, Uudenmaan, Helsingin ja
Päijät-Hämeen) pelaamaan 27.11-24.12.2020 välisenä aikana (koskee sisä- ja ulko- olosuhteita)
• Tampereelle ei kutsuta joukkueita leviämisalueelta (Uusimaa, Helsinki, Päijät-Häme) 27.1124.12.2020 välisenä aikana.
• Ilves joukkueet eivät myöskään osallistu ottelutapahtumiin/turnauksiin, joihin osallistuu joukkueita
leviämisalueilta 27.11-24.12.2020 välisenä aikana
• SHA toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti Eerikkilän urheiluopiston ohjeistuksen mukaisesti
• Jalkapallojaosto vahvistaa THL määrittelemät leviämisvaiheessa olevat alueet aina tiistaisin
päivityksen yhteydessä tai tilanteen muuttuessa nopeammin

Matkustus
Jos tapahtumaan joudutaan matkustamaan bussilla, saa bussissa olla mukana
vain joukkueen pelaajat ja välttämättömät joukkuetaustat ko. tapahtumassa
✓ Bussissa käytetään vain joka toista istuinpaikkaa/-riviä
✓ Meno- ja paluumatkalla istutaan samoilla paikoilla
✓ 15 v ja sitä vanhemmat käyttävät bussissa kasvomaskia tai
hengityssuojainta( myös nuoremmat saa käyttää)
✓ Joukkueenjohtaja kirjaa bussimatkustajat istumakarttaan, malli.
(säilytys väh. 14 vrk) myös kuva käy

Koronapäivitys, Pirkkahalli C
Pirkkahallin C-halli, voimassa 27.11 alkaen toistaiseksi
• Normaalit harjoitus vuorot, jokainen joukkue saapuu ja poistuu oman
vuoronsa aikarajoissa pois kenttäalueelta-> mahdollisuus hoitaa
mahdollisia alku/loppuveryttelyitä juoksusuoralla kentän takana
• Vanhemmat ei saa tulla seuraamaan harjoituksia!
• Kaikki toimihenkilöt ja yli 15- vuotiaat käyttävät maskia hallitiloissa
(aulat, käytävät ja yleiset tilat)
• Vältetään pukukoppien käyttöä mahdollisuuksien mukaan.
• Mahdollisissa ottelutapahtumissa katsojat noudattavat turvavälejä.
• Kaikkien on käytettävä kasvomaskeja ottelutapahtumissa!

Koronapäivitys, Pirkkahalli D/A
Pirkkahallin A/D-halli, voimassa 27.11 alkaen toistaiseksi
• Normaalit harjoitus vuorot, jokainen joukkue saapuu ja poistuu oman vuoronsa aikarajoissa pois
kenttäalueelta. Ei erillistä alku/loppuveryttely aluetta
• Vanhemmat ei saa tulla seuraamaan harjoituksia eikä otteluita!
• Kaikki toimihenkilöt ja yli 15- vuotiaat käyttävät maskia hallitiloissa (aulat, yleiset tilat)
• Vältetään pukukoppien käyttöä

Koronapäivitys, Jalitsu-halli
Jalitsuhalli, voimassa 27.11 alkaen toistaiseksi
• Jalitsuhallin hallitus on määritellyt porrastetut harjoitusvuoro ajat->10min porrastus-> halliin
pääsee vasta tiettynä aikana-> hallissa ei ole mahdollisuutta alku ja loppuveryttelyihin. Kaikkien on
noudatettava yhteisiä aikoja sujuvan ja turvallisen toiminnan takaamiseksi!
• Vanhemmat ei saa tulla seuraamaan harjoituksia eikä pelitapahtumia-> halliin vain pelaajat ja
toimihenkilöt-> hallin sisällä max 50% henkilökapasiteetista
• 2014 syntyneiden ja nuorempien osalta sallitaan pelaajan saattaminen ja nouto hallista vanhemman
toimesta. Ei kuitenkaan voi jäädä koko harjoituksen ajaksi seuraaman
• Kaikki toimihenkilöt ja yli 15- vuotiaat käyttävät maskia hallin yhteisissä tiloissa( ulko oven
läheisyydessä)
• Vältetään pukukoppien käyttöä

