Seuratiedote 15.10.2020 – Kotiottelut Tikkakosken jäähallissa ja
muissa Jyväskylän jäähalleissa
Hei JyKi:n harrastajat niin pelaajat, toimihenkilöt kuin pelaajien vanhemmat/huoltajat!
Koronavirustilanne on Jyväskylässä viime aikoina vaihdellut, mutta 15.10. Keskisuomalaisen uutisoinnin
mukaan Jyväskylään on tulossa koronan ennätysviikko. Virusta on levinnyt uutisen mukaan mm.
opiskelijapiireissä.
Päivitetty ohjeistus koskee edelleen Tikkakosken jäähallissa pelattavia otteluita, mutta sitä tulee soveltuvin osin
noudattaa myös muissa jäähalleissa.
Aikaisemmin annettujen suositusten noudattaminen ja hyvin järjestetyistä turvatoimista huolehtiminen
varmistaa parhaimmissa määrin junioritoiminnan jatkumisen myös JyKi:ssä.
Koronavilkku sovellus
- Sovelluksen lataamista ja käyttöönottoa suositellaan kaikille.
Käsidesi Tikkakosken jäähallilla
- Käsidesiä löytyy kioskin ja ovien välistä, sitä toivotaan kaikkien käyttävän.
Sarjaottelut
Kotiottelut
- Kotiottelut suositellaan pelattavaksi ilman katsojia. Muista tiedottaa joukkueen vanhemmille sekä
vastustajalle hyvissä ajoin seuratiedotteessa mainituista asioista.
o Mikäli joku ehdottomasti vaatii päästä halliin, tulijalle ilmoitetaan maskin
käyttövelvollisuudesta viitaten jääkiekkoliiton määräyksiin 15.10. sekä Jyväskylän kaupungin
yli 15-vuotiaille annettuun laajaan maskisuositukseen. Jääkiekkoliiton määräykset koskevat
myös yli 15-vuotiaita pelaajia sekä joukkueiden toimihenkilöitä.
- Pukukopit, kopeille vievä käytävä, miesten vessa, vaihto- ja toimitsija-aitioiden takana oleva käytävä
sekä vanhan kellotaulun puoleinen pääty tulee eristää lippusiimoilla siten, että sinne on pääsy vain
pelaajilla, joukkueen toimihenkilöillä sekä toimitsijoilla.
- Aikaisemman annetun ohjeen mukaisesti pelaajat ja toimihenkilöt tulevat halliin sekä ohjataan alku- ja
loppuverryttelyyn sisäänkäyntisivun vasemmassa päädyssä olevasta ovesta kaukalo kiertäen. Muista
tiedottaa vastustajaa ja ohjaa tarvittaessa oikealle ovelle.
o Joukkueet voivat käytännön niin salliessa ohjeistaa myös siten, että pelaajat ja toimihenkilöt
käyttävät pääovea ja muut ohjataan päädyssä olevasta ovesta.
- Katsomotiloissa olevien tulee käyttää jäähallin naisten vessaa.
- Jäähallin sisäilma on tarkoitettu VAIN harrastaville lapsille ja nuorille sekä joukkueiden toimihenkilöille
o Pukukoppeihin on pääsy ehdottomasti kielletty muilta kuin kyseisen joukkueen pelaajilta ja
toimihenkilöiltä.
- Harrastavien lasten vanhempien tulee kaikin keinoin välttää oleskelua jäähalli- ja muissa joukkueiden
harjoittelutiloissa
- Tarvittaessa osaa yleisöstä voidaan pyytää poistumaan vedoten viranomaisohjeistuksiin
turvaetäisyyksistä.
- Ottelutapahtumissa toimitsijoiden suositellaan vahvasti roolissaan käyttävän kasvomaskia, koska iso
osa viruksen kantajista ovat olleet oireettomia.
o Kuuluttajan tulee desinfioida mikrofoni ennen käyttöönottoa.
- Kotijoukkue huolehtii, että ottelutapahtumassa on riittävästi keltaisella huomioliivillä varustettuja
toimitsijoita. Havaittaessa liian pieniä turvavälejä, toimitsijan tulee huomauttaa asiasta ja kuuluttajan
tarvittaessa kuuluttaa.
- Kioskia ei suositella pidettäväksi ottelutapahtumissa.
o Kioski on yksi joukkueen varainkeruumuodoista.
o Mikäli sitä pidetään, kioskissa on ehdottomasti pidettävä kasvomaskia ja huolehdittava, että
jonossa on riittävät (jopa liian suuret) turvavälit.
o Tuotteiden suositellaan erittäin vahvasti olevan yksittäispakattuja.
Pidetään lapset, nuoret, joukkuetoiminnassa olevat sekä vanhemmat terveenä harrastuksemme parissa
annettuja suosituksia ja ohjeistuksia noudattaen.
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