TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA
ALUEELLINEN KOMPASSICUP 19.6.2021 JA KOMPASSI-LEIRI 18.-19.6.2021
Koronarajoitusten lieventyessä ja ulkona tapahtuvan toiminnan vapautuessa huomioidaan
edelleen yleiset suositukset: turvavälit, käsi- ja yskimishygienia sekä maltetaan jäädä kotiin
terveystilanteen niin edellyttäessä. Tilanteissa, joissa turvaväliä ei voida pitää, suositellaan
edelleen maskin käyttöä aikuisilla. Pirkanmaan koronarajoitukset

Jämsän Retki-Veikot järjestää lasten ja nuorten alueellisen Kompassi-leirin Jämsässä
Himoksella 18.-19.6.2021. Leiri alkaa perjantaina 18.6. klo.15 ja päättyy lauantaina 19.6.
klo.17. Perjantaina leirin ohjelmassa on heti leirille saapumisen jälkeen klo. 15-18
suunnistusharjoitus. Klo. 18-20 on leirinuotio, johon järjestetään pientä oheisohjelmaa, sekä
saunomista ja uintia. Lauantaina klo. 9-12 järjestetään Kompassi-tapahtuma, joka sisältää
kilpa- ja ForFun-sarjat. Iltapäivällä klo. 13:30-15 on suunnistusharjoitus sekä klo.15-17
leiriolympialaiset ja leirin päätös.
Toiminta lauantain kilpailu- ja ForFun-tapahtumassa
Kilpailun lähdössä ja maalissa toiminnot pyritään järjestämään mahdollisimman väljästi, jotta
turvavälien pitäminen on mahdollista. Maalileimauksen jälkeen kilpailijat desinfioivat
kätensä.
Kilpailun maalialueella sijaitsee ensiapupiste, jossa toimitsijat käyttävät kasvomaskia. WCtilana toimii Kompassihuussi, jonka puhdistamisesta tapahtuman järjestäjä huolehtii kilpailun
aikana. Järjestäjä varaa kilpailutoimintojen yhteyteen roska-astioita käytetyille maskeille ja
käsien desinfiointiainetta.
Toimitsijoilla on velvollisuus huolehtia maskien käytön, käsien desinfioinnin ja turvavälien
toteutumisesta tarpeen mukaan. Lähikontakteja syntyy ainoastaan ensiavussa
ensiapuhenkilöiden ja loukkaantuneiden kilpailijoiden välille, mutta ensiapuhenkilöt ovat
ammattilaisia ja osaavat noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita.

Leiritoiminnot, noudatettavat turvallisuusohjeet ja -periaatteet
Leiritoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että leiriläisten ja toimitsijoiden
lähikontaktit minimoidaan. Ruokailut leirillä toteutetaan leiriläisten ja huoltajien omasta
toimesta majoituskunnittain haluamallaan tavalla. Yhteisruokailuja ei Jämsän Retki-Veikkojen
toimesta järjestetä. Leirin toiminnot tapahtuvat ulkona ja Pirkanmaan tämänhetkisten
koronarajoitusten mukaisesti ulkotapahtumia voi vapaasti järjestää. Ulkotiloissa
turvaetäisyyksien ylläpitäminen on mahdollista.

Rajoitusten lievennyttyä ja koska leirin osallistujista suuri osa on alle 12-vuotiaita, leiriläisiltä
ei kasvomaskin käyttöä edellytetä. Maskin pitäminen on suositeltavaa tilanteissa, joissa
turvaetäisyyksien pitäminen on hankalaa. Tällaisia tilanteita ovat iltanuotio ja jonotus WCtiloihin sekä lauantain kilpailun lähtö- ja maalialue.
Kompassi-leiriin ja Kompassi-tapahtumaan ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi.
Leirin toimitsijoiden on käytettävä maskeja, mikäli turvaetäisyyksiä ei pysty toteuttamaan.
Leirin harjoituksiin ei järjestäjien puolesta ole tarjolla yhteiskyytejä, vaan leirilaiset siirtyvät
harjoituksiin omien huoltajiensa järjestämällä kyydillä ohjeistettuna ajankohtana.
Jämsän Retki-Veikkojen verkkosivuilla on linkki ajantasaisiin viranomaisten ohjeisiin ja
määräyksiin, joihin leiriläisten huoltajien tulee tutustua ja ohjeistaa leiriläiset etukäteen.
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