COVID-19 TOIMENPIDESUUNNITELMA
Snow Rally Rings 26.3.3022
Kansallinen rallikilpailu, Järjestäjä Yläkemijoen Urheiluautoilijat ry

1. TOIMENPIDESUUNNITELMA YLEISÖLLE
1.1. Yleisöä koskeva Covid-19 suunnitelma
1.1.1. Yleisötilaisuus järjestetään ulkotiloissa, mutta Snow Rally Rings ravintolatiloja voi yleisö käyttää ravintolan
terveyssuunnitelman rajoituksilla.
1.1.2. Tiedottaminen
Ennen tapahtumaa osallistujille tiedotetaan mahdollisimman monen viestintäkanavan (esim. verkkosivut, sosiaalinen
media) kautta, että:
● kilpailua katsomaan ei saa tulla eikä siellä saa oleskella oireisena.
● kilpailun katsojien tulee noudattaa tapahtuman aikaisia viranomaisten antamia määräyksiä ja suosituksia
turvaväleistä, käsihygieniasta ja maskin käytöstä.
● kilpailun katsojia suositellaan käyttämään kortti- ja lähimaksua tai mobiilimaksamista.
Sekä tapahtuma-alueella että sisääntulo- ja poistumisalueiden yhteydessä tiedotetaan:
● turvavälien pitämisestä ja maskien käytöstä
● käsihygieniasta ja käsienpuhdistuspisteiden sijainnista
1.1.3. Turvavälit
Koulutetut järjestyksenvalvojat ja muu tapahtumahenkilökunta valvovat turvavälejä tarpeen mukaan.
1.1.4. Osallistujamäärä
Yleisön katselu ulkotiloissa tapahtuu erittäin laajoilla alueilla, joissa riittävät turvaetäisyydet voidaan säilyttää ja siitä
tiedotetaan sekä toimitsijoiden toimesta tarvittaessa puututaan.
1.1.5. Jonotus
Tilanteissa, joissa syntyy jonoja, ihmisiä muistutetaan turvavälien pitämisestä.
Tapahtuma-alueelle katsojat saapuvat ja lähtevät pääosin henkilöautoilla, jolloin ryhmäkoot suljetussa tilassa ovat pieniä.
Ruoka-, juoma-, ja wc-jonotukset järjestetään niin, että niissä pystytään noudattamaan turvavälejä.
1.1.6. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Käsidesiä järjestetään sekä tapahtuma-alueelle että sisäänkäyntien ja poistumisreittien yhteyteen.
1.1.7. Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa epäillään tartuntaa
Jos tilaisuuteen osallistuneella epäillään tartuntaa, henkilö ohjeistetaan
● siirtymään pois tapahtumapaikalta,
● välttämään lähikontaktia muihin ja käyttämään maskia sekä
● hakeutumaan terveydenhuollon piiriin.
1.1.8. Maskin käytöstä
Järjestäjä suosittelee kasvomaskin käyttöä tapahtumassa.

2. TOIMENPIDESUUNNITELMA KILPAILIJOILLE
2.1. Kilpailun sääntöjen ja muun ohjeistuksen mukainen toiminta vaaditaan
2.1.1. Kilpailun säännöissä on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että:
●

Kilpailun järjestäjän edustajien ja kilpailijoiden kohtaamiset on rajoitettu minimiin.

●
●
●
●

Kilpailijoiden keskinäiset kohtaamiset on vähennetty minimiin.
Kilpailijoiden ja median kohtaamisissa on käytettävä maskia.
Kilpailijoiden ja yleisön kohtaamiset on vähennetty minimiin.
Kaikissa kilpailun toimipisteissä on maskeja ja käsidesiä saatavilla.

Yleisohjeeksi on annettu, että mikäli 2 m etäisyyttä ei voida säilyttää tulee käyttää maskia.
2.1.2. Kilpailun säännöistä kootut terveysturvallisuustoimenpiteet:
Yleiskuvaus
Covid-19 ohje kilpailijoille:
● Kilpailuun vain terveenä:
o Jos havaitset äkillisiä hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, ota aina
ensin puhelinyhteys oman alueesi terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. Älä lähde levittämään
tartuntaa terveyskeskukseen tai päivystykseen vaan vältä kaikkia sosiaalisia kontakteja. Puhelimessa
saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.
● Suosittelemme pitämään 2 m turvaväli tai maski sekä huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja käytä käsidesiä.
● Suosittelemme käyttämään maskia sisätiloissa ja aina kilpailukeskuksessa ja muualla ellet pysty säilyttämään 2
m turvaväliä.
● Käytä haastatteluissa aina maskia.
● Kilpailun toimitsijoiden kohtaamiset on pyritty vähentämään minimiin ja vain yksi asioi materiaalia noudettaessa.
● Kilpailijoiden keskinäisestä kohtaamisissa kilpailun aikana on pidettävä 2m turvaväli ja käytettävä maskia, ellei
turvavälin pito onnistu.
● Huoltoalueilla oman huoltoalueen ulkopuolella tulee käyttää maskia.
HUOLTAMINEN
Covid-19 ohje huoltoalueella toimintaan:
● Käytä maskia aina kilpailukeskuksessa ja oman huoltoalueen ulkopuolella.
● Kilpailijoiden ja huoltohenkilöstön on muiden kilpailijoiden tai heidän huoltohenkilöstönsä kohtaamisissa pidettävä
2 m turvaväli ja käytettävä maskia, ellei turvavälin pito onnistu.
TANKKAAMINEN
Covid-19 ohje tankkausalueella toimintaan:
● Kilpailijoiden ja huoltohenkilöstön on muiden kilpailijoiden tai heidän huoltohenkilöstönsä kohtaamisissa pidettävä
turvaväli ja käytettävä maskia, ellei turvavälin pito onnistu.
ENNAKKOTUTUSTUMINEN
Covid-19 ohje materiaalin noutoon:
● Vain terveenä noutamaan,
● noudata hyvää käsihygieniaa,
● käytä tarjolla olevaa käsidesiä,
● käytä maskia,
● noudata 2 m turvavälejä.
● ainoastaan yksi kilpailija noutaa materiaalin
Covid-19 toimenpiteenä tulee järjestäjälle toimittaa tiedot Teamin kaikista kilpailupaikkakunnilla käyvistä henkilöistä
järjestäjän sivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta.
TURVALLISUUSTARKASTUS
Covid-19 ohje turvallisuustarkastukseen:
Turvallisuustarkastus järjestetään 26.3.2022 klo 0700–1100 keskitetyllä huoltoalueella kiertävänä.
● Kilpailijan ja kilpa-auton sääntöjen mukaiset paperit tarkastetaan sähköisesti toimitetusta materiaalista.
● Kilpailija toimittaa skannatut asiakirjat kilpailun järjestäjän sivuilla olevien sähköisten lomakkeiden kautta.
● Kilpailijoilla tulee kuitenkin olla tarvittavat asiakirjat mukana.
● Kilpailijoiden on toimittava katsastuksessa järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

●

Kilpailijoille ei anneta katsastuspöytäkirjaa vaan katsastuksen dokumentointi jää katsastushenkilöstölle, mutta
ajoneuvot merkitään hyväksytyn katsastuksen merkiksi.

Järjestäjä kiertää varikolla tekemässä turvallisuustarkastuksen, joten pyydämme jättämään kilpa-auton auki ja asiapaperit
sekä ajovarusteet katsastushenkilöstön saataville, ellei paikalla ole kilpailijan edustajaa.
LÄHTÖ JA KILPAILUN KULKU
Covid-19 sääntö aikakortin käsittelyyn: (Poikkeus RS kohtaan 14.5 Aikakortti)
● Kilpailijoiden ja toimitsijoiden turvavälin säilyttämiseksi ja paperien siirtymisen välttämiseksi aikakortit on sijoitettu
tiekirjaan. Aikakortit ovat kilpailijoiden omaan käyttöön tarkoitettuja ja niihin saa ja tulee tehdä merkinnät
poikkeuksellisesti kilpailijan toimesta.
● Aikatarkastusasemilla kilpailijat voivat avata ikkunoita tai luukkuja vain tarvittaessa, mutta aikakorttia ei ojenneta
toimitsijoille. Kilpailijat osoittavat halunsa ojentaa aikakortti toimitsijalle laittamalla kortti ikkunaa vasten tai
tekemällä ojentavan liikkeen. Toimitsijat nyökkäävät merkiksi havainnostaan ja kirjaavat ajan heillä olevaan
kilpailijan aikakorttia vastaavaan suureen aikakorttiin sekä esittävät merkinnän kilpailijoille. Kilpailijat kirjaavat
vastaavan ajan /vastaavat ajat korttiinsa ja kuittaavat tiedon saaduksi nostamalla peukalon ylös.
● Lähtöautosta näytetään lähtöaika kilpailijalle, jonka kilpailija kirjaa aikakorttiinsa itse.
o Lähdössä näytetään (esim. 2 min lähtöväli) mikäli lähtöväliksi on suunniteltu muu kuin 1 minuutin väli
o Tällöin lähtöautosta näytetään vasta lähtöä edeltävällä minuutilla lähtöaika kilpailijalle, kuten hänelle
annettaisiin normaalisti aikakortti vasta viimeisellä minuutilla.
● Stopilla näytetään maaliin saapumisaika stoppiautosta, jonka kilpailija kirjaa aikakorttiinsa itse.
Muutosvaatimus aikamerkintää vastaan:
● Kilpailijan havaitessa tarpeen muutosvaatimukselle aikakorttimerkintää vastaan tulee hänen ilmoittaa
vaatimuksestaan seuraavasti:
o Lähetä tekstiviesti vaatimuksestasi tulospalvelun numeroon 045 8025866.

3. TOIMENPIDESUUNNITELMA TOIMITSIJOILLE
3.1. Covid-19 rokottamista on suositeltu kaikille toimitsijoille.
3.2. Kilpailun säännöissä ja toimitsijoiden ohjeissa on toimintatavat muutettu sellaisiksi, että:
● Kilpailun järjestäjän edustajien ja kilpailijoiden kohtaamiset on rajoitettu minimiin.
● Toimitsijaryhmien keskinäiset kohtaamiset on vähennetty minimiin.
● Toimipisteissä kilpailijoiden ja median kohtaamisissa on käytettävä maskia.
● Toimitsijoiden ja yleisön kohtaamiset on vähennetty minimiin ja tapahtuvaksi pääosin ulkoilmassa.
● Kaikissa kilpailun toimipisteissä on maskeja ja käsidesiä saatavilla.
3.3. Toimitsijoiden ohjeistus sisältää Covid-19-toimenpiteet:
● Toimitsijaksi vain terveenä:
o Jos havaitset äkillisiä hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, ota aina
ensin puhelinyhteys oman alueesi terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. Älä lähde levittämään
tartuntaa terveyskeskukseen tai päivystykseen vaan vältä kaikkia sosiaalisia kontakteja. Puhelimessa
saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.
● Suosittelemme pitämään 2 m turvaväli tai maski sekä huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja käytä käsidesiä.
● Suosittelemme käyttämään maskia sisätiloissa ja aina kilpailukeskuksessa, mäntyvaaran huoltorakennuksessa
ja muualla ellet pysty säilyttämään 2 m turvaväliä.
● Käytä haastatteluissa aina maskia.
● Kilpailijoiden kohtaamiset on pyritty vähentämään minimiin ja vain yksi kilpailija asioi materiaalia noudettaessa.
● Kilpailijoiden kohtaamisissa kilpailun aikana on pidettävä 2 m turvaväli ja käytettävä maskia, ellei turvavälin pito
onnistu.

3.4. Kilpailu on rakennettu viranomaisten Covid-19 määräyksiä ja suosituksia noudattaen, jolloin kaikki tarpeeton kohtaaminen
on estetty tai ohjeistettu niitä välttämään. Mikäli 2 m etäisyyttä ei voida noudattaa käytetään maskeja

4. TOIMENPIDESUUNNITELMA MEDIAN EDUSTAJILLE
4.1. Median edustajia ei akreditoida, mutta heille jaetaan ohjeistus.
Covid-19 ohje median edustajille:
● Kilpailuun vain terveenä:
o Jos havaitset äkillisiä hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, ota aina
ensin puhelinyhteys oman alueesi terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. Älä lähde levittämään
tartuntaa terveyskeskukseen tai päivystykseen vaan vältä kaikkia sosiaalisia kontakteja. Puhelimessa
saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.
● Suosittelemme pitämään 2 m turvaväli tai maski sekä huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja käytä käsidesiä.
● Suosittelemme käyttämään maskia sisätiloissa ja aina kilpailukeskuksessa, mäntyvaaran huoltorakennuksessa
ja muualla ellet pysty säilyttämään 2 m turvaväliä.
● Käytä haastatteluissa aina maskia.
● Median edustajien keskinäisestä kohtaamisissa kilpailun aikana on pidettävä 2m turvaväli ja käytettävä maskia,
ellei turvavälin pito onnistu.
● Kilpailukeskuksessa tulee käyttää maskia.
● Haastattelualueilla tulee käyttää maskia.
● Mäntyvaaran huoltorakennuksessa tulee käyttää maskia.
● Toimitsijoiden, kilpailijoiden ja huoltohenkilöstön kohtaamisissa pidettävä 2 m turvaväli ja käytettävä maskia, ellei
turvavälin pito onnistu.

5. YLEISTÄ
Kilpailijat, huoltohenkilöstö ja tiimit saapuvat Rovaniemelle erilaisilla kulkuvälineillä eri aikoina, ja he majoittuvat itse
varaamissaan majoituksissa tai käyvät ainoastaan päiväseltään. Snow Rally Rings ravintolat palvelevat
terveyssuunnitelmansa rajoituksia noudattaen ja ulkotiloissa palvellaan erillisissä ravitsemuspisteissä.
Olemme kaikessa informoinnissa tuoneet esille vastuullisen käyttäytymisen tärkeyttä virustorjunnan osalta ja vapaa-ajan
kokoontumisia suositellaan välttämään.
Kilpailun toimihenkilöistä suurin osa asuu Rovaniemellä ja majoittuvat sekä ruokailevat pääsääntöisesti kotonaan, mutta
toimitsijaruokailu on järjestetty erilleen kilpailijoista. Muilta paikkakunnilta saapuvat toimihenkilöt saapuvat pääosin omilla
autoillaan pienryhmissä. Toimihenkilöt työskentelevät pääosin näissä samoissa. Ryhmät pysyvät erillään työtehtävien
rytmittymisellä eri ajankohtiin ryhmien tehtävistä johtuen.
Olemme kaikessa informoinnissa tuoneet esille vastuullisen käyttäytymisen tärkeyttä virustorjunnan osalta ja vapaa-ajan
kokoontumisia suositellaan voimakkaasti välttämään.
Maastossa työskenteleville on lisäksi järjestetty eväspaketit.
Kilpailu alkaa ennakkotutustumismateriaalin jaolla 25.3.2022, ennakkotutustuminen, katsastus tapahtuvat kilpailupäivänä
26.3.2022. Tarvittaessa lisätietoja antaa kilpailun johtaja.
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