Ohjeet Rukalle saapumiseen ja koronavirustestaukseen
1. Jokainen joukkueen jäsen tai muu punaiseen ryhmään kuuluva menee ensimmäisenä Rukalle
saapuessaan koronatestiin.
- Mikäli saapuminen koronatestauspaikalle ajoittuu sulkemisen jälkeen (klo 21), mennään
ensimmäisenä majoittumaan. Majoitustoimisto on toimittanut sinulle/joukkueesi edustajalle
majoitustiedot etukäteen sähköpostilla. Jos olet varannut oman majoituksen, toimi sieltä
saamillasi ohjeilla. Mene testaukseen heti seuraavana aamuna.
2. Varaudu jonottamiseen testauksessa. Käy ennen testausta wc:ssä ja syö/juo tarvittaessa. Testaus
tapahtuu drive in -mallilla: henkilöautolla tulijat testataan autossa istuessaan. Bussissa tulijat tulevat
ulos bussista testauksen ajaksi.
3. Testauksen jälkeen menet majoittumaan. Lentokenttäbussi vie sinut majoituspaikkaan.
Majoitustoimisto on toimittanut sinulle majoitustiedot etukäteen sähköpostilla. Jos olet varannut
oman majoituksen, toimi sieltä saamillasi ohjeilla.
Testauksen jälkeen olet omaehtoisessa karanteenissa niin kauan, että testitulos tulee. Tuloksen
pitäisi saapua 6 tunnin sisällä. Omaehtoisen karanteenin aikana et voi mennä kauppaan,
ravintolaan, stadionille, kilpailutoimistoihin jne. Saatuasi negatiivisen testituloksen, astut punaiseen
kuplaan; huomioithan punaisen kuplan ohjeistuksen.
4. Akkreditointikortin saat vasta sen jälkeen, kun negatiivinen testitulos on tullut. Esim. stadionille ja
kisatoimistoon pääsee vasta esittämällä akkreditointikortin.
HUOM. Testauksessa tulee syntymään jonoja. Nopeuttaaksesi testausta ole hyvä ja toimita tarvittavat tiedot
annettuun päivämäärään mennessä ja mene testaukseen siinä järjestyksessä, jossa olet kirjannut tiedot
lomakkeelle. Pyydämme kärsivällisyyttä!

Seuraavat lisäohjeet niille joukkueille/ryhmille, jotka ovat varanneet täysihoitoruokailut
kisajärjestäjän kautta
5. Mikäli olet ilmoittanut saapuvasi Rukalle ennen klo 14, on sinun arvioitu saavan testituloksen ennen
kuin päivällisaika päättyy. Tulopäivän päivällinen on tällöin tilattu ravintolaan, jonka tiedot on
ilmoitettu majoitustietojen yhteydessä.
6. Mikäli olet ilmoittanut saapuvasi Rukalle klo 14 jälkeen, on arvioitu, että et ehdi saada testitulosta
ennen päivällisajan päättymistä. Tulopäivän päivällinen on tällöin tilattu take away –ateriana, joka
toimitetaan huoneistoosi/huoneeseesi (lisämaksu peritään). Testituloksen pitäisi tulla aamuun
mennessä, joten voit mennä aamiaiselle sinulle osoitettuun ravintolaan.
7. Mikäli olet ilmoittanut saapuvasi illalla vasta silloin kun testauspiste on kiinni, siirtyy testaus
seuraavalle aamulle. Tulopäivälle ei ole tällöin tilattu päivällistä. Aamiainen on tilattu take away –
ateriana, joka toimitetaan huoneeseesi/huoneistoosi (lisämaksu peritään). Mene testattavaksi heti
aamulla, jotta ehdit saada testaustuloksen ennen lounasajan päättymistä.
8. Mikäli et ole ilmoittanut tuloaikaasi, on tulopäivän päivällinen tilattu take away -ateriana. Ateria
toimitetaan huoneeseesi/huoneistoosi. Käy saapuessasi koronatestissä, jotta ehdit saada tuloksen
ennen aamiaista. Aamiainen on tilattu ravintolaan. Huomioithan, että et voi mennä ravintolaan ennen
negatiivisen testituloksen saamista.
Ateriamalli (ateriointi ravintolassa / take away) on päätetty etukäteen ilmoittamiesi tuloaikatietojen
perusteella, eikä sitä voi muuttaa enää paikan päällä.

