
GGF / Anvisningar för att minimera smittorisken 01-30.05.2021

● Vi tränar bara när vi är friska. Detta gäller också ledare.
● Kom ihåg att meddela ledaren ifall gymnasten är borta från träningarna eller om eventuell

karantän.
● Ledarna/Tränarna håller noggrann närvarolista

● Föräldrar får inte komma på insidan av verksamhetsutrymmen. Ledaren/Tränaren hämtar och
returnerar gruppen vid bestämt ställe. Försenade gymnaster kan tyvärr inte komma in på träningar.

● Kom ihåg god handhygien: tvätta ALLTID händerna när du kommer till hallen och när du går hem. Vid
redskapsbyte använder man ALLTID handsprit. Efter räck, barr och ribbstolar tvättar man ALLTID
händer.

● Munskydd används i alla allmänna inomhusutrymmen från 12 år ( födda 2009 och äldre) uppåt.
Ledarna/tränarna använder munskydd (skild anvisning) även under träning. Gymnaster behöver inte ha
munskydd under träning.

● OBS! Vi ser till att vi håller min. 2 meters säkerhetsavstånd under hela träningen.
Olika grupper får inte mötas.

● Endast en grupp i taget i t.ex. ingången till salen/aulan.
● Närkontakt såsom att fysiskt hjälpa gymnasterna eller rätta ställningar är förbjudet.

● Ytterkläder och skor tas av vid den plats som ledaren ger anvisningar till
● Kom ihåg att skriva namn i ytterkläderna
● Vi rekommenderar att man lämnar värdesaker hemma eller med vårdnadshavare. Har man trots

det med något skall man ha en liten väska/påse var man kan hålla t.ex. sin telefon.
● Enbart vattenflaska, eventuella träningsredskap och den lilla påsen kan tas med i salen

● De som tränar sist på kvällen ansvarar för att desinficera de redskap de själva (om det är
möjligt)

● OBS! skalmar i TRÄ och BOMMAR får INTE torkas med desinficeringsmedel

● Träning avslutas i tid så att hela gruppen är ute ur salen när träningstiden tar slut
● Gymnaster får endast vara i verksamhetsutrymmen när egen träning pågår
● Ledare/ Tränare får komma till verksamhetsutrymme max.15 min innan egen träning börjar
● Ledare/ Tränare bör avlägsna sig från verksamhetsutrymme så snabbt som möjligt efter

egen träning.
○ Undantagstillstånd kan begäras av träningschef

GGF:s instruktioner baserar sig på myndigheternas rekommendationer och anvisningar. THL:s
rekommendationer för hur du säkert hanterar en ansiktsmask:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttu
minen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille


GGF / Ohjeet koronan ehkäisemiseksi 01-30.05.2021

● Harjoituksiin tullaan vain täysin terveenä. Koskee voimistelijoita, sekä ohjaajia/valmentajia.
● Ilmoitathan poissaolostasi ja mahdollisista karanteeneista omalle ohjaajalle/valmentajalle.
● Valmentajat/Ohjaajat huolehtivat paikallaololistan ylläpidosta.

● Vanhemmat eivät saa tulla toimitilojen sisätiloihin. Ohjaaja/Valmentaja hakee ja tuo
ryhmät/joukkueet erikseen sovittuun tapaamispaikkaan. Myöhästyneet voimistelijat eivät valitettavasti
pääse mukaan harjoitukseen.

● Hyvä käsihygienia: kädet pestään AINA salille tullessa, ja salilta lähtiessä. Telineiden vaihdossa
käytetään AINA käsidesiä. Rekin, nojapuiden ja puolapuiden jälkeen pestään AINA kädet.

● Kasvomaskit käytössä toimipaikan yleisissä tiloissa kaikilla 12v. tänä vuonna täyttävillä
(synt.2009) ja sitä vanhemmilla. Valmentajat/Ohjaajat maski käytössä myös valmennuksen/ohjauksen
ajan. Voimistelijat eivät käytä maskia harjoituksen aikana.

● HUOM! Min. 2 metrin turvavälit koko harjoitustapahtuman ajan.
Harjoitusryhmät eivät saa kohdata.

● Samassa tilassa esim. eteisessä vain yksi ryhmä kerrallaan.
● Lähikontakti, mm. voimistelijoiden asentojen korjaaminen koskettamalla ja avustaminen

kielletty!

● Ulkovaatteet ja kengät jätetään ryhmälle/ohjaajille/valmentajille erikseen nimettyyn
säilytyspaikkaan.

● Muistathan nimetä omat ulkovaatteet.
● Suosittelemme jättämään arvotavarat kotiin tai vanhemmalle. Mahdolliset mukana olevat

arvotavarat pieneen pussukkaan saliin mukaan.
● Vain juomapullo ja mahdolliset harjoitusvälineet mukaan saliin.

● Ryhmä/Joukkue joka on päivän viimeisenä ryhmänä/joukkueena telineellä, huolehtii telineen
desinfioinnista (mikäli mahdollista).

● HUOM! PUOMEJA ja PUISIA aisoja EI saa pyyhkiä desinfiointiaineella.

● Harjoitus päätetään salissa, niin että ryhmä/joukkue on toimipaikan sisätiloista kokonaan
poissa harjoituksen päättymisaikaan.

● Voimistelijat saavat olla toimitiloissa vain harjoituksen keston ajan.
● Ohjaajat/Valmentajat saavat tulla toimitilaan max.15min ennen harjoituksen alkua.
● Ohjaajien/Valmentajien tulee poistua toimitiloista mahdollisimman pian harjoituksen

päättymisen jälkeen.
○ Poikkeustilanteiden kyselyt valmennuspäällikölle.

GGF:n ohjeet perustuvat viranomaisten suosituksiin ja ohjeisiin.
Kasvomaskin käyttöohjeet löydät täältä:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/
tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

