Ohje 2.9.2020
1(2)

Tartuntatautien torjuntasuunnitelma Hämeen Trial
kilpailussa 12.9.2020
vastuuhenkilö ja yhteystiedot:
Aki Antila
0505735539
aki.antila@hotmail.com
Tapahtuman nimi ja ajankohta: Hämeen Trial 12.9.2020 klo8:00-18:00
Paikka: Louhostie 8, 37150 Nokia
Järjestäjä: Hämeen moottorikerho ry
Kohderyhmä/asiakaskunta:
Paikalla pääasiassa kilpailijoita avustajineen/perheineen. Tilaisuus on avoin yleisölle
Arvio Henkilömäärästä:
Kilpailijat 30-40 hlö
Yleisö 50-100 hlö
Henkilökunta 30-40
Hygienia ohjeistus paikan päällä ja mainonnassa:
1.osallistujien välille lähikontaktien välttämiseksi turvataan mahdollisuus 1-2 metrin
turvavälien ylläpitämiseen.
Tilanteissa joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä muistutetaan turvavälien pitämisestä.
Järjestäjä ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjoaa
mahdollisuuden käsien puhdistamiseen.

2.Suosittelemme, että henkilöt, jotka kuuluvat viranomaisohjeiden mukaan
riskiryhmiin, eivät ole ollenkaan mukana toiminnassa.
3.Kilpailuun osallistuvat kirjataan ylös, kuten myös paikalla oleva henkilökunta. Tiedot
säilytetään järjestäjän hallussa kahden viikon ajan tapahtuman päätyttyä, jotta
mahdolliset tartuntaketjut pystytään selvittämään.
4.Noudatamme myös Suomen moottoriliiton ohjeistusta
-Jos sinulla on pieniäkin hengitystieinfektion oireita, pysy kotona ja vältä muita ihmisiä. Älä
lähde moottoriradalle harjoittelemaan.
-Selvitä aina etukäteen radan ylläpitäjältä radalla vallitsevat käyttäytymissäännöt ja ohjeet.
-Harjoittele maltilla ja rauhallisesti loukkaantumisten välttämiseksi.
-Vältä kaikkea kontaktia muiden rata-alueella liikkuvien kanssa. Muista THL:n määrittelemät
turvaetäisyydet (1-2 metriä).
-Älä lainaa varusteita tai työkaluja muille harrastajille tai muilta harrastajilta.
-Aina tarpeen vaatiessa pese kädet vedellä ja saippualla. Jos vettä ja saippuaa ei ole saatavilla,
käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.
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-Voit epäillä koronavirustartuntaa, jos sinulla on kuumetta, yskää, kurkkukipua, päänsärkyä tai
hengenahdistusta. Jos taudin oireet ovat lieviä etkä kuulu riskiryhmiin, lääkärin tekemään taudin
määritystä ei pääsääntöisesti tarvita, vaan taudin voi sairastaa kotona.
-Terveydenhuollon yksiköihin ja Päivystyspalveluun tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi
on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Päivystysapu-palvelun ja terveyskeskusten turhaa
kuormittamista tulee välttää, jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeammin

Kioskit:
1.Jokaisessa myyntipisteessä käsidesiä on käytettävissä
2.Pyrimme käyttämään valmiiksi pakattuja tuotteita
3.Myyntipisteen/kioskin sisätiloihin ei saa mennä ulkopuolisia
4.Kioskien pintoja pyyhitään tarvittaessa ja työntekijät huolehtivat hygieniasta esim.
kertakäyttöhanskoja käyttämällä.
5.Valvomme turvavälien säilymistä.
WC:
Varikkoalueella käytössä pajamaja tyylinen wc jonka luona käsidesiä käytössä.
Yleisö ja kilpailijoiden toiminta:
Yleisö ja kilpailijat hajaantuvat isolle alueelle metsään koska itse kilpailu-alue on suuri
ja tarkkailu jaksoja on useassa eri paikassa. Näin ollen turhien lähikontaktien
välttäminen on helppoa.
Nokialla 2.9.2020
Raija Järvenpää
tartuntataudeista vastaava lääkäri
040 133 4251
raija.jarvenpaa@nokiankaupunki.fi
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