Koronapassin käyttö päättyy Oulaisten kaupungin hallinnoimissa
liikuntatiloissa. Koronapassia ei enää kysytä liikuntatiloihin tulevilta
tiistaista 1.2.2022 alkaen. Linjaukset perustuvat Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston 28.1.2022 tekemiin päätöksiin.
Liikuntapalvelut korostaa, että liikuntatiloihin tullaan edelleenkin
vain täysin terveenä. Yleisissä tiloissa muistathan käyttää
kasvomaskia suosituksen mukaisesti. Hygieniasyistä suosittelemme
maksamaan kortilla käteisen sijasta. Muistathan myös hyvän
käsihygienian sekä kanssaihmisten huomioimisen riittävillä
turvaväleillä. Pyydämme myös välttämään tarpeetonta oleskelua
kaikissa Oulaisten kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa
koronaviruksen tartuntariskin minimoimiseksi.
Liikunta- ja urheiluseurat sekä tapahtumanjärjestäjät liikuntatiloissa
vastaavat itse terveysturvallisuuteen liittyvistä ratkaisuistaan, kuten
koronapassin käyttämisestä. Aluehallintoviraston päätös
tapahtumien ja tilojen terveysturvallisuustoimista on voimassa tällä
hetkellä 28.2.2022 asti.
Liikuntapalvelut huomauttaa, että terveysturvallisuuteen liittyvät
ratkaisut tehdään voimassa olevan epidemiatilanteen mukaan.
Tilannetta seurataan jatkuvasti ja uusia linjauksia tehdään tarpeen
vaatiessa

Koronaohjeet harrastusryhmille Oulaisissa
Harrastus- ja ryhmätoiminta
Oulaisten kaupunki korostaa, että samaa harrastoimintaa voidaan toteuttaa hyvin erilaisissa tavoilla.
Kaikessa harrastustoiminnassa on jo tehty ja on tehtävissä lisää muutoksia, jotka vähentävät
koronaviruksen leviämisen riskiä. Oulaisten kaupunki ei luokittele harrastuksia korkean ja matalan riskin
lajeiksi. Kaupunki edellyttää jokaiselta toimijalta suunnitelmallisia muutoksia, jotka parantavat
terveysturvallisuutta.











Harrastustoimintaan osallistutaan ehdottoman terveenä.
Harjoituksiin tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois silloin kun se on mahdollista
pukuhuoneen käytön minimoimiseksi. Osallistujat jaetaan vapaana oleviin pukutiloihin aina kun se
on mahdollista.
Ryhmien sekoittamista vältetään.
Sisääntuloa porrastetaan.
Tarpeetonta oleskelua aula- ja muissa sisätiloissa vältetään. Tämä koskee myös saattajia ja
huoltajia.
Ryhmien kokoa pienennetään mahdollisuuksien mukaan.
Turvaetäisyyksistä huolehditaan.
Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos mahdollisuuksien mukaan.
Osa harrastuksista toteutetaan etänä.

Kasvomaskin käyttö
Maskin käyttöä suositellaan aina kodin ulkopuolisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa 12 vuotta
täyttäneiltä. Maskia ei tarvitse käyttää urheilusuorituksen aikana
Liikunta- ja muut harrastetilat
Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien toteutumista koronavirustartuntojen välttämiseksi seurataan
aktiivisesti esimerkiksi uimahallilla. Asiakkaita ohjataan huolehtimaan turvaetäisyyksistä sekä
monikanavaisella viestinnällä että tarvittaessa sanallisesti ohjeistamalla. Tarvittaessa tilassa olevien
määrää tai toimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta.
Mikäli turvaetäisyyksien toteumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää
voidaan rajata normaalia pienemmäksi, esimerkiksi puoleen normaalitilanteesta. Asiakasmäärä
arvioidaan aina tila- ja tilannekohtaisesti, ei kiinteistökohtaisesti.
Tilan haltijan lisäksi myös toiminnan järjestäjien (mm. urheiluseurojen, ryhmien järjestäjien) tulee
aluehallintoviraston (AVI) ohjeiden mukaisesti tehdä kirjallinen suunnitelma koronaturvallisuuden
toteuttamiseksi liikunta- ja muissa harrastetiloissa. Lisätietoa AVI:n sivuilta.

Ottelut, esitykset ja pelit
Yleisötilaisuuksissa, kuten otteluissa, esityksissä ja peleissä, noudatetaan yleisötilaisuuksien
viranomaisohjeita sarjatasosta riippumatta. Katso https://avi.fi/pohjois-suomi avin tekemät päätökset
yleisötilaisuuksista.

Harrastus- ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa
Oulaisten kaupunki vetoaa yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja
toimintaan, että ne noudattaisivat samoja toimintatapoja kuin kaupunki viruksen leviämisen
ehkäisemiseksi.

Harrastus- ja ryhmätoiminta
Oulun kaupunki korostaa, että samaa harrastustoimintaa voida an toteuttaa hyvin erilai silla tavoilla. K aike ssa harrastustoiminnassa on jo tehty ja on tehtävissä lisä ä muutoksia, jotka vähentävät koronaviruksen l eviämi sen ri skiä. Oulun kaupunki ei luokittel e harrastuk sia kork ean ja m atalan riskin laj eik si. Kaupunki edellyttää jok aise lta toimijalta suunnitelmallisia muutoksia, jotka par antavat tervey sturvallisuutta.

Harrastustoiminnassa tehtäviä r atkaisuja ovat:

hallinnoimissa tiloissa
Oulun kaupunki vetoaa yksityi sten yritysten j a ylei shyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toimintaan, että ne noudattaisiv at samoja toimintatapoja kuin kaupunki viruksen leviämi sen ehkäisemiseksi.

