EJL-I JUHISED JA SOOVITUSED NOORTE JA MADALAMA LIIGA
VÕISTKONDADELE TREENINGUTE LÄBIVIIMISEKS ALATES
26.04.2021 KEHTIVATE PIIRANGUTE TINGIMUSTES
Jalgpallitreeningute korraldamisel tuleb lähtuda hetkel kehtivatest riiklikest
sporditegevuse korraldamise juhenditest, mis on leitavad Kultuuriministeeriumi
kodulehelt:
https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-jakultuurivaldkond.
Eesti Jalgpalli Liidu poolsed juhised annavad edasi täiendavad soovitusi ala
spetsiifikast lähtuvalt.
Mängijatel ja tehnilisel personalil on lubatud treeningutel 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.
Treeningute läbiviimine
1. Mängijatel ja tehnilisel personal on lubatud treeningutel osaleda vaid juhul, kui nad on
täiesti terved!
2. Sisetingimuses grupitreeninguid läbi viia ei ole lubatud!
3. Välitingimustes on lubatud treenimine kuni 10 isikuga grupis, sh ka treener ehk 9+1.
4. Täismõõtmetega jalgpalliväljakul on lubatud treenida järgmiselt:
• Kuni U17 vanuseklassides maksimaalselt 9+1 isikut 1/8 väljakul;
• U18 – U19 ja täiskasvanute vanuseklassides maksimaalselt 9+1 isikut ¼ väljakust.
5. Grupid ei tohi treeningutel omavahel seguneda ja kokku puutuda, sealhulgas treenerid.
6. Soovitav on võimalusel treeningute eelselt ja järgselt vältida siseruumide kasutamist
(riietumine ja pesemine kodudes).
7. Siseruumide kasutamisel on kohustus kanda kaitsemaske, v.a. pesuruumis ja järgida
25% täituvuse nõuet.
8. Personaalsete joogipudelite kasutamine on kohustuslik.
9. Treeningul osalejal tuleb tagada võimalus käte pesuks ja/või desinfitseerimiseks.
10. Treeningute korraldaja tagab, et treeningul osalevad isikud ei koguneks treeningpaiga
territooriumil gruppidesse ega jääks pärast treeningut territooriumile.
11. Soovtav on treeningutel kasutada isiklikke treeningvahendeid. Vahendite jagamisel
grupile tuleb need enne ja pärast treeningut desinfitseerida.
12. Treeningute korraldaja vastutab desinfitseerimisvahendite olemasolu eest treeningul
kasutatavate vahendite desinfitseerimiseks.
13. Soovituslik on, et iga klubi koostaks klubisisese regulatsiooni, kuidas käituda
haigestumise korral või kokkupuutel Covid-19 positiivsega.

14. Haigestumise korral läbi mõelda, kas isik on seotud teiste võistkondadega/klubidega ja
kaardistada viimase 48 tunni lähikontaktsed ning saata info aadressile
covid@jalgpall.ee.
15. Jälgida ja hoida ennast pidevalt kursis Vabariigi Valitsuse ja Kultuuriministeeriumi
poolsete kehtivate korraldustega sporditegevuse läbiviimiseks.
16. Kultuuriministeeriumi sporditreeningute juhised leiate siit.

