COVID-19 ohjeistus cyclo-crossin suomenmestaruuskilpailuihin

Cyclo-crossin SM-kilpailun järjestäjä Korson Kaiku haluaa, että cyclo-crossin
suomenmestaruuskilpailut ovat turvallisia kilpailijoille, katselijoille kuin myös järjestäjille.
Pitämällä huolta turvaväleistä ja käsihygieniasta ehkäisemme pandemian leviämistä ja
varmistamme kilpailun sujuvuuden.
Seuraamme THL:n suosituksia ja Valtioneuvoston kanslian määräyksiä läpi kauden. THL:n
suositukset löydät TÄSTÄ. Viranomaisen määräykset tapahtumille löydät TÄSTÄ.
Huomioithan seuraavat asiat SM-kilpailuiden aikana:
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•

•

•

•

•
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Kilpaile vain terveenä. Mikäli tunnet lieviäkin sairastumisen oireita, pysy kotona. Mikäli
oireesi viittaavat kausi-influenssaan tai koronaviruksen sinun täytyy pysyä kotona.
Matkusta kisapaikalle turvallisesti. Huomioi turvallinen tapahtumapaikalle
matkustaminen. Mikäli saavut paikalle julkisilla kulkuvälineillä noudata turvavälejä ja käytä
maskia. Omalla autolla on turvallista saapua yksin ja lähipiirin kanssa (esim. muiden
samaan talouteen kuuluvien), mutta kimppakyytiläisten on hyvä huomioida julkisia
kulkuvälineitä koskevat turvasuositukset.
Pidä turvavälit tapahtumassa. Kilpailunumerot noudetaan maalialueen läheisyydessä
olevasta teltasta, jossa jokaisen kilpailijan numero ja tarvittavat kiinnitysvälineet on
valmiiksi laitettuina kirjekuoriin. Jos noutopiste ruuhkautuu, muistakaa jonottaessa pitää
turvavälit.
Kilpailun jälkeen peseydy mahdollisuuksien mukaan kotona tai majoituspaikassa.
Kilpailupaikalla on käytössä suihku-ja pukeutumistilat, joissa pyritään rajaamaan
samanaikaisesti tilassa olevien kilpailijoiden määrä 10 henkilöön kerrallaan.
Yski hihaan tai nenäliinaan. Jos koet tarpeelliseksi kakistaa kurkkuasi tai nenääsi kesken
tapahtuman huomioithan turvavälit, jottei pisaratartunnalle jää mahdollisuutta levitä.
Kiitos!
Käytä käsidesiä ja pese käsiä säännöllisesti. Kilpailun järjestäjä huolehtii, että
tapahtumapaikalla on kilpailijoille tarjolla käsidesiä. WC tiloissa käsien pesu ja desinfiointi
olisi hyvä suorittaa mennen tullen.
Kuulutko riskirymään tai oletko arjessasi läheisissä tekemisissä riskiryhmäläisten
kanssa? Jos vastaus on kyllä, tulee kiinnittää erityistä huomiota turvaväleihin.
Suosittelemme maskin käyttöä kilpailualueella kaikkina muina aikoina, kuin
kilpailusuorituksen aikana. Julkisissa sisätiloissa (esim. WC) hanskojen käyttö ja käsien
pesu mennen tullen on maskin käytön lisäksi suositeltavaa. Läheistä kontaktia
riskiryhmäläisten kanssa voi olla hyvä välttää kilpailun jälkeisinä päivinä.
Seuraa viranomaistiedotteita sekä KorsKan viestintäkanavien uutisia. Viestimme
kotisivullamme (www.korsonkaikumtb.sporttisaitti.com) sekä Facebookissa sivustolla
”Korson Kaiku MTB” ja tapahtumasivulla “Cyclocross (CX) Suomen Mestaruuskilpailut
2021”.

Jos kysyttävää, ota yhteyttä noora.k.kanerva@gmail.com, pasi.juntunen@ksbr.fi
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Yleisötilaisuuksien rajoitukset
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän kokouksessaan 13.10.2020 muodostaman
näkemyksen mukaan olisi perusteltua jo lokakuun aikana tiukentaa yleisötilaisuuksia
koskevaa määräystä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungin alueella niin, että yli 20
henkilön yleisötilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa voisi järjestää vain THL:n suosituksia
noudattaen. Ryhmän arvion mukaan kyseisen rajoituksen olisi syytä olla voimassa
marraskuun 2020 loppuun asti. Aluehallintovirasto toteaa, että tällä hetkellä
koronavirusepidemia on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungin alueella kiihtymis- ja
leviämisvaiheen rajamaastossa. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevaa määräystä
tiukentamalla leviämisvaihe ja sen edellyttämät entistä tiukemmat rajoitukset on
aluehallintoviraston arvion mukaan mahdollista vielä estää.

Aluehallintovirasto pitää yli 20 (kahdenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa osalta
tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämättömänä, jotta turvallisuus voidaan varmistaa
asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.
Aluehallintovirasto voi tehdä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaisen päätöksen
enintään yhden kuukauden ajaksi. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto
arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

Edellä todetun perusteella tämä määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen
estämiseksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungin alueella.

