
 

 

EESTI JALGPALLI LIIDU JUHISED JA SOOVITUSED TREENING- JA 
VÕISTLUSMÄNGUDE LÄBIVIIMISEKS VÄLITINGIMUSTES ALATES 

11.01.2021 KEHTIVATE PIIRANGUTE TINGIMUSTES 

Jalgpallitegevuse korraldamisel tuleb lähtuda hetkel kehtivatest riiklikest 
sporditegevuse korraldamise juhenditest, mis on leitavad Kultuuriministeeriumi 
kodulehelt: https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-
koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond . 

Eesti Jalgpalli Liidu poolsed juhised annavad edasi täiendavad soovitusi ala 
spetsiifikast lähtuvalt.  

Üldprintsiip 

Mängijatel ja tehnilisel personalil on lubatud treeningutel ja võistlusmängudel osaled 
vaid juhul, kui nad on täiesti terved! Kui isikul on külmetushaigustele viitavaid tunnuseid, 
siis tuleb jääda kodusele jälgimisele, helistada perearstile ja soovitavalt testida Covid-19 
suhtes ning informeerida klubi. Kõikidest Covid-19 kahtlustest klubis, tuleb teavitada EJL-i 
aadressil covid@jalgpall.ee.  

Võistlusmängude läbiviimine väljaspool Harju- ja Ida-Virumaad 

1. Mängijatel ja tehnilisel personal on lubatud võistlusmängudel osaled vaid juhul, kui nad 

on täiesti terved!  

2. Kõik võistlusmängud peavad toimuma ilma pealtvaatajateta. 

3. Võistlusmängude korraldamisel on väljakul viibivad võistkonnad ja kohtunikud 

„võistlustel osalev rühm“ (11 + 11 +3), mille piirmääraks on 25 isikut. Kõik võistluse 

kõrval viibivad rühmad (varumängijad ja tehniline personal) peavad viibima neile 

võistluste raames määratud tehnilises alas ja järgima nimetatud alas hajutatuse nõuet. 

4. Soovitav on korraldada, et võistkonnad ja tehnilises alas viibivad isikud sisenevad ja 

lahkuvad võistlusväljakult siseruumidesse hajutatult, gruppide põhiselt. 

5. Mängu eel ja järel tuleb järgida võistlejate seas 2+2 reeglit ja hajutamise nõuet. 

6. Vältida tuleb kätlemist enne mängu ja mängu järgselt, kallistamist ja muid otseseid 

kontakte. 

7. Personaalsete joogipudelite kasutamine on kohustuslik. 

8. Soovitav on võimalusel võistlusmängu eelselt ja järgselt vältida siseruumide kasutamist 

(riietumine ja pesemine kodudes). 

9. Korraldajatele ja võistlejatele tuleb tagada võimalus käte pesuks ja desinfitseerimiseks.  

10. Võistlusmängu korraldaja tagab, et võistlusel osalevad isikud ei koguneks võistluspaiga 

territooriumil gruppidesse ega jääks pärast võistlust territooriumile.  
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Üldised nõuded siseruumides 

1. Siseruumidesse, sh riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% 

tavapärasest täituvusest. Ruumi täituvust arvestatakse riietusruumi mahutavuse järgi, 

milleks on kappide või nagide arv. 

2. Siseruumid peavad olema varustatud desinfitseerimisvahenditega, mis on paigutatud 

enamkäidavatesse kohtadesse. 

3. Sisenemisel siseruumidesse on kohustus desinfitseerida käsi. 

4. Riietusruumide ja muude kasutavate ruumide kasutamisel peab nendes toimuma  

regulaarne puhastamine, tuulutamine ja desinfitseerimine. 

5. Kui võistluspaiga siseruume kasutatakse ühel päeval mitme võistlusmängu jaoks, siis 

tuleb tagada vähemalt 60-minutiline paus siseruumide kasutamise vahel puhastus- ja 

desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks.   

6. Siseruumides on kohustus kanda kaitsemaske, v.a. pesuruumis. 

7. Kõikides siseruumides tuleb järgida 2+2 reeglit ja hajutatuse nõuet. 

Transport mängule 

1. Soovituslik on, et samas linnas toimuvatele mängudel sõidavad mängijad ja tehniline 

personal isikliku transpordiga. 

2. Soovituslik on pikemate sõitude korral kasutada suure mahutavusega busse, mida enne 

väljasõitu desinfitseeritakse. 

3. Rangelt soovituslik on bussi sisenedes desinfitseerida käsi ja kanda kaitsemaske. 

4. Soovituslik on, et mängijad istuvad bussis ühe kaupa. 

Lisaks 

1. Soovituslik on, et iga klubi koostaks klubisisese regulatsiooni, kuidas käituda 

haigestumise korral või kokkupuutel Covid-19 positiivsega.  

2. Haigestumise korral läbi mõelda, kas isik on seotud teiste võistkondadega/klubidega ja 

kaardistada viimase 48 tunni lähikontaktid. 

3. Soovituslik on mängijatel ja tehnilisel personalil vältida siseruumides korraldatavaid 

avalikke üritusi. 

4. Järgida tuleb järgnevaid riiklikke dokumente: 

- Kultuuriministeeriumi juhised treeningute korraldamiseks alates 11.01.2021 

- Kultuuriministeeriumi juhised võistluste korraldamiseks alates 11.01.2021 

- Trükised seintele 

- Terviseameti käitumissoovitused Covid-19 kahtlusega isiku osas jalgpalli 

treeningutel ja võistlustel 

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/sporditreeningute_juhend_11._jaanuarist.pdf
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/covid-19_kaitumisjuhend_spordivoistluste_korraldajatele_11012021.pdf
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-trukised
http://www.jalgpall.ee/docs/K%E4itumisjuhised%20COVID-19%20haigestumise%20korral.pdf

