Varo-ohjeet Samppalinna / Turku
Heti halliin tultaessa sekä ylä-, että alaovesta saatavilla on käsidesiä, käytä sitä. Maskien käyttöä
edellytetään kaikilta yli 15 vuotiailta ja suositellaan kaikille alle 15 vuotiaille.
Toimenpiteet ryhmien välisen kontaktien välttämiseksi:
Joukkueet saapuvat halliin yläovesta eli katsomon kautta. Kentälle siirrytään katsomon päädystä kun
edellinen ryhmä on poistunut kentältä. Laukut yms. jätetään oman vaihtopenkin viereen tai muuhun
osoitettuun tilaan kentän laidalla. Pukutilojen käyttämistä ei suositella, mutta niiden käyttö on mahdollista,
kun edelliset ryhmät ovat poistuneet hallista kokonaan. Ottelu- ja tapahtuma-aikataulu hallissa on usein
tiukka, emmekä voi taata pukuhuoneiden ja suihkutilojen käyttömahdollisuutta otteluiden jälkeen.
Satunnaisesti pukuhuoneet saattavat olla käytössä myös ennen hallivuoron alkua. Pyydämme
vierasjoukkueen joukkueenjohtoa olemaan yhteydessä kotijoukkueen joukkueenjohtajan tiedustellakseen
kyseisen tapahtuman puku- ja suihkutilojen käyttömahdollisuuksia. Vähintään liigaotteluissa pukuhuoneet
ovat käytössä myös ennen ottelua. Halliin sisääntulo myös tällöin ylläolevien ohjeiden mukaisesti, ellei
toisin ohjeisteta.
Joukkueiden pelaajat ja taustat, tuomarit ja ottelun toimihenkilöt eivät saa liikkua kentältä takaisin ylös
katsomoon edes ottelun jälkeen, vaan poistuvat hallista alaoven kautta. Yleisö poistuu katsomon kautta
yläovesta.
Jokaisen joukkueen tulee huomioida alla oleva Turun kaupungin ohjeistus koskien sisäliikuntapaikkoja
(päivitetty 16.11.2020):
Suosittelemme, että myös kouluikäiset lapset käyttäisivät kasvomaskia sisäliikuntatiloissa muun kuin
liikuntasuorituksen aikana.
Tämä tarkoittaa kaikkia liikuntapaikkojen tiloja: auloja, katsomoita, käytäviä sekä wc- ja pukuhuonetiloja.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita esimerkiksi kenttiä tai saleja liikuntasuorituksen aikana. Maskien
käyttösuositus alle 15-vuotiaille tulee voimaan välittömästi. Lapsen huoltaja voi tehdä päätöksen käyttääkö
lapsi kasvomaskia vai ei. Vanhemman ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Kasvomaskin käyttöä ei
myöskään edellytetä lapsilta, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.
Yli 15-vuotiailta edellytämme edelleen kasvomaskin käyttöä sisäliikuntatiloissa muun kuin
liikuntasuorituksen aikana.
Toivomme myös muutosta lasten ottelutapahtumien yleisömäärään. Suosittelemme, että vanhemmat eivät
enää osallistuisi katsojina ottelu- ja kilpailutapahtumiin ja seurat voisivat tarjota mahdollisuuden seurata
tapahtumia videon välityksellä. Osa seuroista onkin jo toiminut niin ja kokemukset ovat olleet hyviä.
Liigaotteluissa yleisön tulee pitää 1,5 metrin turvaväli seurueiden välillä, myös buffajonossa johon erikseen
merkitty jonotus- ja poistumissuunnat. Pyydämme yleisöä porrastamaan ostoksia myös puoliajan
ulkopuolelle jonojen välttämiseksi. Ottelun päätyttyä pyydämme yleisöä poistumaan hallista välittömästi ja
välttämään seisoskelua katsomoalueella.
Kaupungin suosituksesta huolimatta vierasjoukkueiden kuljettajat voivat osallistua ottelutapahtumaan
katsojina. Samppalinnan palloiluhallin katsomo on eri tasossa ja kaukana kentästä. Selvitämme Turun
Kaupungin kanssa mahdollisuutta lisätä yleisömäärää rajatusti myös junioriotteluissa. (Päivitetty
18.11.2020)

