COVID-19 KÄITUMISJUHEND Eesti Käsipalliliidu käsipallivõistluste korraldamisel alates 01.02.2021.a.
KÄSIPALLIVÕISTLUSTE KORRALDAMINE (alates 01.02.2021)
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste
korraldamise piirangud“ ning Vabariigi Valitsuse 30. jaanuar 2021 tehtud korralduse 48, lubatakse
alates 03.veebruar 2021. spordivõistlused ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
1. Sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel osalevad ainult spordialaliidu võistlussüsteemis
osalevad meistriliiga ja esiliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti
täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid;
2. Väitingimustel toimuvatel võistlustel vaata VV kehtestatud tingimusi;
3. Pealtvaatajad ei ole lubatud;
4. Siseruumides kantakse maski;
5. avalikes siseruumides toimuvatel võistlustel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut,
hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad
perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
6. ürituse läbiviija tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete
täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Vabariigi valituse korraldus 282
Vabariigi valituse korraldus 48
Vabariigi Valitusse korralduse 48 seletuskiri
Terviseameti 30.01.2021 korraldus nr 1.1-15/21/5
Tuleb arvestada, et Covid-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt
kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid.

Võistlustel ei ole lubatud inimesi, kes olid viimase 10 päeva jooksul lähikontaktis COVID-19
haigega.
KÄSIPALLIVÕISTLUSTE LÄBI VIIMISEKS MINIMAALSED NÕUDED (alates 01.02.2021)
Spordiorganisatsioonid võivad spordivõistlusi korraldada juhul kui:
1. Spordialaliidu koostatud spordivõistluste korraldamise ja Covid-19 käitumisjuhendit
täidetakse.
2. Siseruumides toimuvatel võistlustel osalevad ainult:
• sportmängude meistriliiga ja esiliiga võistkonnad;
• professionaalsed sportlased;
• Eesti täiskasvanute ja noorte rahvuskoondise liikmed ja kandidaadid.
3. Professionaalsed sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel,
saab spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks
sportlasteks on meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti Olümpiakomitee
olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka
välisriigi sportlastele.
4. Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid määratleb spordialaliit.
5. Madalama tasemega võistlused ja laste ning noorte võistluste korraldamine ei ole lubatud.
6. Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse
korrakaitseseaduse paragraaf 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.
Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha võib määrata korduvalt.
7. Rikkumise korral on Terviseametil õigus hinnata ümber spordiala kõrge riskiga spordialaks
ning sel juhul muutuva kõik treenimise ja võistlustingimused kogu selle spordiala üleselt.
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Maski kandmine võistlustel
1. Maski kandmisel peavad olema kaetud maskiga nina ja suu.
2. Võistlejad ja võistluste korraldamisega seotud teenindav personal peavad võistluste eel
spordihoonesse sisenedes ja võistluste järel kandma korrektselt maski.
3. Võistluste korraldamisega seotud teenindav personal (sealhulgas, kohtunikud, korraldajad,
lapipoisid, abitreenerid ja füsioterapeudid jne) peavad võistlustel kandma maski.
4. Võistlusmängu ajal on maski kandmisest vabastatud järgmised isikud:
• võistkonna peatreener;
• mängijad, kes võistlusmängus osalevad ning ka need mängijad, kes osalevad
mängus, kuid istuvad vahetusmängijate pingil;
• väljakukohtunikud, kes mängu teenindavad.
Võistlusmängu toimumise spordihoone
5. Spordihoones, kus toimub võistlusmäng tohivad mänguväljakul ja sellega piirneval
turvaalal ning selle + 2 meetrises ümbruses viibida ainult järgmised isikud:
• Mõlemad mängus osaleva võistkonna liikmed, kes on registreeritud mängu
protokolli;
• Mängu teenindavad kohtunikud;
• Mängu teenindavad korraldajad (DJ, lapipoisid, statistikud, online ülekande
tegijad, turvatöötajad jne);
• Akrediteeritud fotograafid.
6. Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust, siis tagatakse paus ühe võistluse
lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning
ventileerimise jaoks. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende
taustajõud on võistluspaigast lahkunud.
7. Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 25% tavapärasest täituvusest, tuleb
järgida hajutatuse nõuet.
8. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja
desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.
9. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks.
Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta.
Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.
10. Võistlustel osalejad peavad täitma alaliidu poolt vastu võetud käitumisjuhendit.
Teavitused erinevate kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, kui ka kohapeal
välisuksel.
Võistluste korraldaja vastutus
1. Võistluste korraldaja vastutab, et kasutatakse isikukaitsevahendeid.
2. Võistluste korraldaja vastutav desinfitseerimisvahendite olemasolu eest.
3. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil
ega jääks pärast võistlust territooriumile.
4. Võistluste korraldaja vastutab, et spordihoones oleks tagatud informatsioon üldhügieeni
nõuete kohta.
5. Võistluste korraldaja tagab, et spordihoones oleks korraldajatel ja võistlejatel võimalus
käte pesuks ja desinfitseerimiseks.
6. Võistluste korraldaja vastutab, et võitlus viiakse läbi käesoleva käitumisjuhendi kohaselt.
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Võistlustel osalejate vastutus
1. Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse võistlejate seas hajutamise nõuet.
2. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku
piisknakkuse edasikandumist.
3. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate), lähi kontaktsed ja
isolatsioonis viibivate isikute võistlustel osalemine on keelatud.
4. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või
isikud ära saata.
5. Kohustus on jälgida võimalusel 2+2 põhimõtet.
6. Pese käsi mitu korda päevas ja desinfitseeri alkoholi baasil valmistatud käte
desinfitseerimiseks ette nähtud vahendiga.
7. Võistlustel osalevatel isikutel soovitatakse kaasas kanda isikulikku käte desinfitseerimise
vahendit.
8. Kasutage isiklikku joogipudelit ja isiklikke vahendeid võistlustel osalemiseks.

Reeglid pressi osalemiseks võistlustel
9. Ajakirjanikud peavad ennast akrediteerima igale võistlusmängule eraldi, vastavalt
vastutava korraldaja poolt seatud nõuetele.
10. Ajakirjanikud peavad järgima spordihoones ja võistlusmängul kehtestatud reegleid.
11. Ajakirjanikud peavad kandma korrektselt maski.
12. Ajakirjanikud peavad hoidma vähemalt 2 meetrist distantsi võistlusmängus osalevate
isikutega, kellega nad soovivad intervjuusid teha.
13. Ajakirjanikele peab võistluste vastutav korraldaja ette nägema istekohad, kus nad saavad
võistlusmängu jälgida.
14. Akrediteeritud fotograafidel on lubatud olla võistlusväljaku ääres, hoides vähemalt 2
meetrist distantsi võistlusmängus osalevate sportlaste ja korraldajatega.
Informatsioon
Käitumisjuhend on kättesaadav www.handball.ee veebilehel, lisainformatsiooni tel 6031520,
handball@handball.ee. Samadele kontaktidele võib teha ka ettepanekuid käitumisjuhendi
parendamiseks ja edastada info võimalike käitumisjuhendi rikkumiste kohta.
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