COVID-19 KÄITUMISJUHEND VÕISTLUSTE KORRALDAJATELE
ALATES 17. MAIST 2021
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 13.05.2021 korraldusest nr 197, millega muudeti Vabariigi
Valitsuse 19.augusti 2020. a korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
vajalikud meetmed ja piirangud“ lubatakse alates 17. maist 2021 kardivõistlused
välitingimustes alljärgnevalt:
1. Välitingimustes on alates 17. maist lubatud võistluste korraldamine, kui osaleb kuni
250 isikut, kes peavad olema jaotatud mitte rohkem kui 25-liikmelistesse rühmadesse
ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos
liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult
võimalik tagada.
2. Võistlustel on publik keelatud.
3. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku
piisknakkuse edasikandumist.
4. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) võistlustel
osalemine keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga
kokku puutunud isik või isikud ära saata.
5. Võimaluse korral tuleb kasutada isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või
grupile kasutada andmisel (sh laenutamisel) tuleb need enne desinfitseerida.
Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama võistluse
korraldaja, siseruumides (kui neid piiratult kasutatakse) rajatise haldaja.
6. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks võistluspaiga territooriumil
gruppidesse ega jääks pärast võistlust territooriumile.
7. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige
vanemaealiste, krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude
teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.
8. Võistlusel osalejaid tuleb võistlusel osalemise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii
registreerimisel kui võistluse alale sisenemisel. Teavitust tuleb teha korraldaja eri
kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui piktogrammidena
asutuses kohapeal, sh välisustel, piirdeaedadel.
9. Korraldajaid ja võistlejaid tuleb üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise,
respiratoorse hügieeni) täitmisest informeerida ja seda rangelt kontrollida.
10. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks.
Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta.
Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.
11. Kui võistlusele saabub sportlasi, treenereid, korraldajaid kolmandatest riikidest
(Venemaa, Ukraina, Türgi, USA), siis tuleb info nende isikute kohta edastada vähemalt
kolm tööpäeva enne isiku saabumist Politsei- ja Piirivalveametile töötajale Argo Tali
(argo.tali@politsei.ee). Edastada tuleb järgmine info: isiku ees- ja perekonnanimi;
sünniaeg; sugu; dokumendi number; kontaktid (telefon + e-mail); saabumise aeg

(kuupäev ja kellaaeg) ja riiki sisenemise koht (piiripunkt, lennujaam, sadam). Oluline
on riik, kust isik saabub, mitte isiku kodakondsus.

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed
•
•
•

Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse puhtus Terviseameti soovituste
järgi. Soovitused leiab siit.
Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja
seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb
paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta. Kätepesu juhendi leiab siit.
Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina
küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe
pärast kasutamist selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed.

Korralduse nr 282 terviktekst on kättesaadav siit.
Korralduse nr 146 terviktekst ja seletuskiri on kättesaadavad siit.
Võistluste korraldamisel tuleb lähtuda ka avalike ürituste korraldajatele suunatud
käitumisjuhendist, mille leiab siit.
Võistluse korraldamise ja meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja.
Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse
korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha
maksimaalne suurus on 9’600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses
kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib
määrata korduvalt.
Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste
avalikustamiseni.
Korraldajatel peab tulenevalt FIA spordikoodeksi artiklitest 2.1.2 b võistluse korraldamiseks
olema korraldusluba. Korraldusloa alusel kantakse võistlus Eesti Kardiliidu
võistluskalendrisse. Korraldusloata võistlus ja sellel osalemine litsentsiga võistlejatel on
keelatud.
Kõik loa taotlemiseks esitatavad dokumendid peavad muuhulgas vastama koodeksi artikli 3
nõuetele. Samuti tuleb korraldusloa taotlemisel esitada võistluse juhend, ajakava, võistluse
asukoha plaanid ja üksikasjalik selgitus, millest nähtub ülaltoodud COVID-19
käitumisjuhendi täitmise meetmed.
Eesti Kardiliidu juhatus

