EESTI JALGPALLI LIIDU SPORDITEGEVUSE ÜLDPRINTSIIBID

Jalgpallitegevuse 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 võistlustel osaled vaid juhul, kui neil ei
ole mistahes koroonaviirusele viitavaid sümptomeid! Kui isikul on haigustele viitavaid
tunnuseid, siis tuleb jääda kodusele jälgimisele, teavitada sellest klubi meditsiinilist personali
ja helistada perearstile. Kui isik on suunatud testimisele, siis teavitada sellest EJL-i
(covid@jalgpall.ee, +372 5373 8993).

Treeningute ja võistlusmängude läbiviimise üldprintsiibid:
1. Võimalusel treeningute ja mängude eelselt ja järgselt vältida riietusruumide kasutamist
(trenni või võistlumängu eelne riietumine ja järgne pesemine kodudes).
2. Minimaliseerida siseruumides viibimist ja sealseid isikutevahelisi kontakte.
3. Vältida ebavajalikesse gruppidesse kogunemist (joogipausid, venitused, vestlusringid).
4. Kõrvaliste isikute ja pealtvaatajate viibimine treeningutel ei ole soovitav.
5. Vältida ebavajalikke kontakte väljaspool treeninguid ja võistlusmänge.
6. Personaalsete joogipudelite kasutamine on kohustuslik.
7. Kasutatavad väljakud peavad olema varustatud desinfitseerimisvahenditega, mis on
paigutatud enamkäidavatesse kohtadesse.
8. Mängukorraldajatel, turvatöötajatel, piletimüüjatel, pallipoistel, kanderaamikandjatel,
televisioonil ja teistel mänguga seotud isikutel on siseruumides soovitatav kanda
kaitsemaski.
9. Mängueelsed koosolekud on soovitatav läbi viia välitingimustes.
10. Maskotilaste kasutamine ei ole soovitatav. Juhul, kui siiski kaasate mängule
maskotilapsed, siis soovitatav on vältida käest kinni hoidmist.
11. Vältida tuleb kätlemistseremooniaid,
pealtvaatajatega).
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12. Soovitatav on müüa pealtvaatajatele mängupileteid e-keskkonnas ehk kontaktivabalt.
13. Soovitatav on pealtvaatajate hajutamine tribüünidel, kasutades selleks kogu tribüüni
ulatust.
14. Siseruumid peavad olema varustatud desinfitseerimisvahenditega, mis on paigutatud
enamkäidavatesse kohtadesse.
15. Riietusruumide ja muude ruumide kasutamisel peab nendes toimuma
tuulutamine ja desinfitseerimine.

regulaarne

16. Meditsiinilisteks protseduurideks kasutavates ruumides peab toimuma regulaarne
tuulutamine ja desinfitseerimine. Protseduuride käigus on soovitus kanda kaitsemaski
ja kohustus on desinfitseerida kasutatavad meditsiinilised vahendid pärast igat
protseduuri.
17. Siseruumide kasutamisel kehtib riiklikes juhendites toodud täituvuse reegel.
18. Soovitatav on kehtestada klubisiseselt ajaline piirang kui kaua tohib enne ja pärast
treeningut sisetingimustes viibida.
19. Soovituslik on, et samas linnas toimuvatele mängudel sõidavad mängijad ja tehniline
personal isikliku transpordiga.
20. Soovituslik on kasutada suure mahutavusega busse, mida enne väljasõitu
desinfitseeritakse.
21. Kohustuslik on bussi sisenedes desinfitseerida käsi ja soovituslik on kanda
kaitsemaske.
22. Soovituslik on, et mängijad istuvad bussis ühe kaupa.
23. Hotelli kasutamisel on soovituslik majutada kõik mängijad, sportlik personal ja taustjõud
ühestesse tubadesse. Mängijate vahelised ühised koosviibimised ei ole soovitatavad.
24. Soovituslik on, et iga klubi koostaks klubisisese regulatsiooni ja käitumisjuhised klubi
mängijatele ja tehnilisele personalile, mis hõlmab käitumist väljaspool treeninguid ja
võistlusi. Samuti tuleb ära reguleerida, kuidas käituda haigestumise korral või
kokkupuutel Covid-19 positiivsega. Läbi mõelda ka see, kas isik on seotud klubi teiste
võistkondadega/klubidega ja kaardistada viimase 48 tunni lähikontaktsed ja teavitada
esimesel võimalusel EJL-i.

