Kohorttimalli
Tapahtuman osallistujat eristetään ja erotetaan useisiin pienempiin ryhmiin kohorttimallilla.
Kohorttimallissa osallistujat jaetaan värien mukaisiin ryhmiin: punaiset, siniset, keltaiset ja vihreät.
Alla on esittely myös kaikista värein tunnistettavista ryhmistä.
PUNAISET –ryhmä:

Kohortin punaiset -ryhmä koostuu kansainvälisistä osallistujista ja paikallisista toimijoista.
Kansainvälisille ja kotimaisille toimijoille muodostetaan “Snowflake” kupla, joka muodostaa
tapahtumaan erillisen punaiset -ryhmän.
Punaiseen ryhmään akkreditoituvat:
• ulkomaalaiset sidosryhmät: urheilijat, joukkueiden jäsenet, suksihuoltomiehet, FIS:n
toimihenkilöt, ajanotto sekä näihin rinnastettavat henkilöt
• kotimaiset toimijat: urheilijat, kotimaiset joukkueiden jäsenet, lähettäjä, tuomarit, jury ja
näiden kanssa tekemisissä olet tuotannon ja tekniikan ihmiset sekä näihin rinnastettavat
henkilöt.
• kotimaiset tuotannon sidosryhmät: joukkueille osoitetut attaseat, lähettäjät, kisatoimittajat,
catering-henkilöstö.
Punaisten kohortin sisällä eri joukkueet, valmentajat sekä huoltohenkilöstö jakautuvat FIS ja
tapahtuman järjestäjän ohjeiden mukaisesti joukkuekohtaisesti pienempiin ryhmiin. Joukkueille
osoitetaan majoitus, ruokailu sekä kisa-alueella eri huoltotilat.
Punaiseen ryhmään kuuluvilta henkilöiltä on kielletty:

•

Kaikki kuplan ulkopuolella tapahtuva toiminta, kuten
- yksityiset joukkokokoontumiset
- suunniteltujen ulkopuoliset ravintolakäynnit Rukan kylällä, ostosten tekeminen
- kauppakeskuksissa
- yksityisten juhlien järjestäminen joukolle.

Punaiselta ryhmältä vaaditaan:
- henkilökohtaisten suojainten käyttöä punaisille kohdennetuissa yleisissä tiloissa sekä
aina sisätiloissa (pois lukien ruokailut)
- ulkotiloissa, jos lähikontakti on vähemmän kuin 2 metriä.

SINISET -ryhmä:

Kohortin sininen ryhmä koostuu paikallisista osallistujista:
•
•

kilpailunjärjestäjän tuotannon ja tekniikan henkilöstö ja kansalliset sidosryhmät:
henkilökunta ja vapaaehtoiset, jotka eivät työskentele punaisten ryhmässä
tapahtuman rakentajat ja purkajat

KELTAISET -ryhmä

Kohortin keltaiset-ryhmä koostuu paikallisista ja kansainvälisistä osallistujista:
• median edustajat, YLE, Infornt, Euroopan Live-tv tuottajat
• FIS mediakoordinaattorit
• media-attaseat
• kansainväliset ja paikalliset valokuvaajat, journalistit ja somen edustajat.
VIHREÄT -ryhmä

Kohortin vihreät-ryhmään kuuluvat yksityistilaisuuden osallistujat. Stadion alueen VIP –
Sudenpesässä järjestetään kutsuvieraille yksityistilaisuus, johon on erillinen kulku ja alue on aidattu.
Vierailla ei ole pääsyä stadionalueelle.
Ryhmään kuuluvat:
• FIS, KEV ja SHL yhteistyökumppanit yksityistilaisuudessa
• Catering –henkilökunta yksityistilaisuudessa
• Järjestysmiehet yksityistilaisuudessa
Tiedottaminen

Järjestäjä tiedottaa kansalliset ja tapahtumakohtaiset ohjeet seuraavasti:
• Verkkosivut www.rukanordic.com
• ryhmäkohtaiset yleisohjeet
• Lieke-applikaatio
• jokaiselle joukkueelle toimitetaan oma käyttäjätunnus ja salasana ennakkoon. Sovellus on
käytettävissä myös offlinessa, jolloin ohjeisiin voi tutustua myös lentomatkan aikana.
• Lieke-appi toimii myös tapahtuman infokanavana, jolla pystytään tiedottamaan ryhmille
nopeasti mahdolliset muuttuneet ohjeet tai erikoistilanteet.
• Koronapas –vihkonen
• painotuote
• jaetaan tapahtumaan saavuttaessa

