TERVETULOA
TOIMITSIJAKSI!
Tapahtuman terveysturvallisuuden erityisohjeet
kaikille toimitsijoille:
KAIKKIA OSALLISTUJIA KOSKEVAT OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutustuthan kaikkiin ennakkoon toimitettuihin ohjeisiin huolellisesti. Pyydäthän tiiminvetäjältäsi Liekesovelluksen ryhmätunnukset käyttöösi.
Lataa Koronavilkku –sovellus, mikäli se ei ole vielä käytössäsi.
Jos sinulla on koronatartuntaan liittyviä oireita 10 päivää ennen saapumista tapahtuma-alueelle, jää kotiin.
Akkreditoinnissa jokainen täyttää terveyskyselyn.
Kaikkien toimitsijoiden tulee hyväksyä akkreditoituessaan järjestäjän toimintatavat sekä tapahtuman säännöt ja
suostua tarvittaessa testaukseen.
Jaamme akkreditoinnissa suojaimia sekä henkilökohtaisen käsidesin. Toimitsijoilla kangasmaskin käyttö on
kielletty. Käytämme suojaimia ulko- ja sisätiloissa.
Pidämme jokaisessa tilanteessa turvaväliä 2 metriä.
Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla on oma ryhmä, jonka tunnistaa väristä. Jos olet epävarma omasta
ryhmästäsi, olethan yhteydessä suoraan tiiminvetäjääsi. Alla on esitelty eri ryhmien erityisohjeet.

PUNAISET RYHMÄN ERITYISOHJEET
Kohortin punaiset -ryhmä koostuu kansainvälisistä osallistujista ja paikallisista toimijoista. Kansainvälisille ja
kotimaisille toimijoille muodostetaan “Snowflake” kupla, joka muodostaa tapahtumaan erillisen ryhmän.
Punaiseen ryhmään akkreditoituvat:
• ulkomaalaiset sidosryhmät:
urheilijat, joukkueiden jäsenet, suksihuoltomiehet, FIS:n toimihenkilöt, ajanotto.
• kotimaiset toimijat:
lähettäjä, tuomarit, jury ja näiden kanssa tekemisissä olevat tuotannon ja tekniikan ihmiset.
• kotimaiset tuotannon sidosryhmät:
joukkueille osoitetut attaseat, lähettäjät, kisatoimittajat, catering-henkilöstö.
Punaiseen ryhmään kuuluvilta henkilöiltä on kielletty:
• kaikki kuplan ulkopuolella tapahtuva toiminta, kuten esimerkiksi
o yksityiset joukkokokoontumiset
o ravintolakäynnit Rukan kylällä, ostosten tekeminen kauppakeskuksissa
o yksityisten juhlien järjestäminen joukolle
Punaiselta ryhmältä vaaditaan:
• henkilökohtaisten suojainten käyttöä sisätiloissa (pois lukien ruokailut).
• henkilökohtaisten suojainten käyttöä ulkotiloissa, jos lähikontakti on vähemmän kuin 2 metriä.

SINISET: kohortin ohjeet
Kohortin siniset -ryhmä koostuu paikallisista ja kansallisista osallistujista.
• omat ja kansalliset sidosryhmät: henkilökunta ja vapaaehtoiset, jotka eivät työskentele punaisten ryhmässä
• tapahtuman rakentajat sekä purkajat
• työskentely ja majoittuminen pienemmissä ryhmissä

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

Median kanssa työskentelevät toimitsijat.

