EESTI JÄÄHOKILIIDU
SPORDIVÕISTLUSTE KORRALDAMISE COVID JUHEND
alates 25.10.2021

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 „COVID-19
haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning
Vabariigi Valitsuse 21.10.2021 korraldusest nr 362 on alates 25. oktoobrist 2021
sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, spordivõistlustel
ning spordi- ja liikumisüritustel osalemine (edaspidi tegevus) lubatud ainult
COVID 19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud isikutel või töötajatele,
kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud
konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on
need nõuded täitnud.
Eesti Jäähokiliit lähtub võistluste korraldamisel Vabariigi Valituse korraldusest nr
305 ja korraldusest nr 362.
Täiendavalt näeb Eesti Jäähokiliit ette võistluste korraldamisel järgmised
kohustuslikud punktid, mis ei kohaldu alla 18-aastastele sportlastele:
1. Eesti Meistriliiga mängudel ja treeningutel osalemine
1.1. Meistriliiga võistlustel saavad osalevad ainult Eesti Jäähokiliidu
võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad nii meeste kui naiste
arvestuses, kellele on 2021/2022 hooajal vormistatud ametlik mängijalitsents;
1.2. Võistlustel saavad osaleda ka vaktsineerimata või Covid-19 mitte
läbipõdenud alates 18-aastsed isikud, kui nende nakkusohutust testitakse enne
plaanilisi meistriliiga kohtumisi.
1.2.1. Võõrsil mängude puhul tuleb külla sõitval võistkonnal eelnevalt
teavitada mängu võõrustajat, et võistkonnas on inimene (või inimesed), kellel
puudub COVID-19 tõend.
1.3. Treeningutest saavad osa võtta vaktsineerimata või Covid-19 mitte
läbipõdenud alates 18-aastased isikud vastavalt klubi poolt ette nähtud riskide
maandamise meetmetele, millest üheks on isikute regulaarne testimine.
2. Eesti Meistriliiga võistluste korraldamine
2.1.

Võistluste korraldamisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuste COVID-19
käitusmisjuhendit spordivõistluste korraldajale, mis sätestab kohustuslikud
punktid.

2.2. VÕISTKONDADE SAABUMINE
2.2.1.
Võõrsil mängule saabuvad võistkonnad tuleb võimaluse korral
jäähalli sisse lubada eraldi uksest, et minimaliseerida juhuslikud
kontaktid.
2.2.2.
Saabunud võistkonda vaktsineerimata isikud (mängijad, treenerid ja
tasuajõud) testitakse ja kontrollitakse esimese asjana halli
sisenemisel vastuvõtva võistkonna poolt määratud ruumis.
2.2.3.
Mängijad, kellel puudub põdemise või vaksineerituse tõend, tuleb
testida enne mängu vastuvõtva võistkonna järelvalve all
kiirtestidega.
2.2.4.
Testid tuleb teha minimaalselt 1,5 tundi enne mängu algust, et
tagada tulemuste õigeaegne kättesaamine ja mänudel osalemine.
2.3. TESTIMINE
2.3.1.
Peale bussiga (või muu transpordiga) jäähalli saabumist on
mängijate sisenemine jäähalli organiseeritud vastavalt riiklikele
korraldustele ja jäähalli sisenemise eeskirjadele.
2.3.2.
Kõikide klubide mängijad, treenerid ja vastutavad isikud peavad
olema valmis esitama tõendid või mängus osalemiseks tegema
kohapeal kiirtesti.
2.3.3.
Kiirteside tegemiseks tuleb vastuvõtval võistkonnal leida eraldatud
ruum jäähallis (nt. lisa riietusruum), kus testimine läbi viia.
2.3.4.
Testitud inimesed tuleb kirja panna Lisa 1 tabelisse vastuvõtva
võistkonna poolt, mille allkirjastavad kõik testitud inimesed ja
vastuvõtva võistkonna järelvalvaja, mis ühtlasi kehtib
kontrolldokumendina EJHL ja Terviseameti jaoks.
2.3.5.
Meistriliigades peavad kiirtestide olemasolu tagama osalevad
klubid oma võistkonna mängijatele nii kodu kui võõrsil
mängudeks.
2.3.6.
Mängude eel tehtavad kiirtestid peavad olema sülje- või ninaproovi
põhised. See tähendab, et testi tegemise sooritab mängus osaleda
sooviv isik iseseisvalt vastuvõtva võistkonna järjelvalvaja silme all,
mis tabelis Lisa 1 fikseeritakse peale testi tulemuse ilmumist
testeril.
2.3.7.
Negatiivse tulemuse korral lubatakse mängija või vastutav isik oma
võistkonna juurde. Positiivse tulemuse korral võtab testitud inimene
või tema klubi koheselt ühendust ametliku tervisehoiuasutusega, et
saada testimise aega ja ta lahkub jäähallist koheselt.

2.4. VÕISTLUSPAIK
2.4.1.
Võistluspaigas peavad olema paigaldatud kätepuhastusjaamad ja
viited Covid-19 piirangutest tulenevate nõuete osas.
2.4.2.
Jääväljakuäärsele alale on sissepääs vaid võistkonadele ja
korraldajatele. Press ja pealtvaatajad on lubatud jäähallides
pealtvaatajate alale.
2.4.3.
Teleülekannete välised intervjuud viiakse läbi eraladi kokkuleppe
alusel enne või peale mänge areeni esimesel korrusel. Teleülekande
intervjuud toimuvad jääväljaku äärsel alal.
2.4.4.
Pealtvaatajate kontrollimise kohustus lasub vastuvõtval võistkonnal.
Lähtuda tuleb riiklikest piirangutest ja kohapeal kiirteste pakkuda ei
saa.
2.5.

Võistluste järgne mängijate tervitus jääl näeb ette, et lüüakse kokku
kinnastes käsi. Kätlemine on keelatud!
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