COVID-19 TOIMINTAOHJEET

Varautuminen Covid-19 tilanteeseen
Tapahtumaan ei saa saapua sairaana eikä oireisena.
Kilpailutapahtumassa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeita
sekä Aluehallintoviraston (AVI) ja paikallisen tartuntatautiviranomaisen ohjeita ja
määräyksiä tartuntojen ehkäisyssä. Nämä sekä Autourheilun kansallisen lajiliiton ohjeet
on otettu huomioon tapahtuman sääntöjä suunnitellessa.
Suositellaan Koronavilkku-sovelluksen käyttöä.
Tapahtuman aikana järjestäjä toimesta on tarjolla kasvomaskeja sekä käsidesiä useissa
eri pisteissä. Tapahtuman aikana järjestäjä edellyttää kasvomaskin käyttöä toimitsijoilla
sekä kilpailijoilla ja huoltohenkilöillä, turvaväliä 2 m tulee noudattaa.
WC- ja pukeutumistilat
Kilpailukeskusalueella on wc:t sekä käsienpesumahdollisuus.
Pukeutumis- ja peseytymistiloja ei kilpailukeskusalueella ole.

Kahvio ja ruokailu
Tapahtumassa on kahvio ja grilli kilpailukeskuksen alueella, jonottamisen yhteydessä
tulee noudattaa turvavälejä
Hyvää käsihygieniaa ja kasvomaskin käyttöä edellytetään asioidessasi kahvioalueella
Ruokailu suositellaan tapahtuvan omalla huoltoalueella.
Kahviossa korttimaksu.

Ohjeistukset kilpailutoimistossa asioidessa
Torstaina 27.5.2021 ennakkoilmoittautuminen tapahtuu Vauhtipisteen tiloissa,
Kuormakatu 4, Turku klo 18.00-20.00.
Ilmoittautumiseen saa tulla vain toinen kilpailijaparista, edellytetään maskin käyttöä,
sekä turvavälien noudattamista. Mukaan ajokortti / henkilötodistus.
Perjantaina 28.5.2021 ja lauantaina 29.5.2021 ilmoittautumiseen kilpailutoimistossa,
Ahtonkaari, Lieto klo 7.00 alkaen saa tulla vain toinen kilpailijaparista, edellytetään
maskin käyttöä, sekä turvavälien noudattamista. Mukaan ajokortti / henkilötodistus.
Turvatarkastukseen pääsee vain kaksi henkilöä/kilpa-auto. Edellytetään kasvomaskia ja
hyvää käsihygieniaa ja käsidesin käyttöä.
Kilpailusuorituksen aikana kilpailijan auton ikkunat ovat suljettuina myös
aikatarkastusasemilla.

Mikäli sinun tulee asioida kilpailutoimistossa muiden asioiden merkeissä, huomioithan,
että toimistossa voi olla vain 1 henkilö asioimassa kerrallaan.

Kilpailijoiden ja huoltohenkilöstön ohjeistus huoltoalueella
Huoltoalueelle pääsee kilpailijaparin lisäksi 4 huoltohenkilöä/kilpailijapari.
Kaikkia velvoitetaan käyttämään kasvomaskia.
Alueelle kulku tapahtuu valvotusti. Sisäänpääsy vaatimuksena on kilpailijaparin
ennakkoon toimittama nimilista huoltoon osallistuvista henkilöistä; nimi, kotikunta ja
puhelinnumero sekä kilpailupapereiden mukana jaettu ranneke tulee olla kiinnitettynä
ranteeseen kilpailijaparilla ja huoltohenkilöillä koko kilpailun ajan.
Jokaiselle kilpailijalle on varattu 48 m2 (tiimien mestaruudesta ajaville 100-200 m2
automäärästä riippuen) kokoinen huoltoalue turvavälit huomioiden.
Kilpailijat ja huoltohenkilöt velvoitetaan pysymään omassa huoltopisteessä.
Toimenpiteet korona-epäilyssä ja tapaturmissa
Mikäli tapahtumaan osallistuvalla esiintyy lieviäkään koronavirustartuntaan sopivia
oireita, hänet ohjataan tekemään oirearvio Omaolo-palvelussa
https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649
Omaolo-oirearvion kautta saa lisäohjeita tarvittaessa testiin hakeutumisesta.
Ajankohtaisin info koronatilanteesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Henkilön osallistuminen tapahtumaan päättyy ja hänet ohjataan omaehtoiseen
karanteeniin. Tapahtuman järjestäjällä on ajantasaiset listat tapahtumaan osallistuvista.
Tarvittaessa tapahtuman järjestäjä luovuttaa yhteystietolistat niitä tarvitsevalle
viranomaiselle.
Kaikki ensiapua tarvitsevat toimet hoidetaan TYKS Akuutissa Turussa
tartuntatautiviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

YLEISÖLLÄ ON HUOLTO- ja KILPAILUKESKUSALUEELLE PÄÄSY KIELLETTY.

