HÄLSOSÄKERHETSPLAN
Ok Botnias nationella dubbelsprint i orientering 20.6 2021
Murickvägen 155, 68410 Nedervetil
Allmänt:
*OK Botnia arrangerar en nationell orienteringstävling i sprintdistans
den 20.6 2021 i Nedervetil.
*Antalet deltagare är ca 250.
*Enligt regionförvaltningsverkets anvisningar har endast idrottare med
licens vars kontaktuppgifter finns i orienteringsförbundets licensregister
rätt att delta i tävlingen.
*Ingen motionsorientering arrangeras för övriga deltagare.
*Publiken får komma till tävlingen, enligt RFV; s direktiv ( uppdaterat
10.6.2021)
*Tävlingens tidtabell anpassas så att det inte uppstår närkontakter vid
starten, i terrängen, på målområdet eller på parkeringsplatsen.
*De tävlande informeras främst via nätet och med hjälp av speakern
vid tävlingscentralen.
*Corona-restriktioner utropas regelbundet vid tävlingscentralen.
*Resultat och stämpelgranskning sker utomhus med gott utrymme.
*En räddningsplan uppgörs för räddningsverket.
*Som ansvarig för tävlingens hälsosäkerhet fungerar André Forsström
Tävlingens funktioner, säkerhetsdirektiv och principer som skall följas:
*På Ok Botnias
hemsida https://www.okbotnia.fi/events/ok-botnias-nationelladubbelsprint-och-oidm-sprint-20-6-2021, finns det före tävlingen
tävlingsdirektiv som varje tävlande, funktionär och övriga måste följa.
*Vid anmälning till tävlingen förbinder sig tävlanden att följa
arrangörernas samt myndigheternas direktiv
*Tävlingens funktioner planeras så att det är möjligt att hålla tillräcklig
distans till andra.
*Kom till tävlingen bara om du är helt frisk.
*Samtransporter rekommenderas inte.
*Parkering enligt funktionärernas instruktioner för att undvika
närkontakter.
*På tävlingscentralen kansli för tidtagning, WC, take away café samt
första hjälppunkt. Funktionerna placeras så att det är möjligt att hålla
tillräcklig distans till andra.
*De tävlande informeras på förhand att undvika onödig vistelse på
tävlingsplatsen.

*Alla funktionärer använder munskydd och håller säkerhetsavstånd till
andra.
*Till alla som deltar i tävlingen eller rör sig på tävlingscentralen
rekommenderar vi att använda munskydd. Under själva
tävlingsprestationen behöver munskydd inte användas.
*Vi uppmanar de tävlande att reservera tillräckligt med egna
munskydd. Arrangören ser även till att handdesinfektionsmedel och
munskydd finns tillgängliga på tävlingsplatsen.
*Arrangören reserverar tillräckligt med sopkärl för munskydd och annat
avfall.
*Tävlanden sänds i terrängen vid startfållor som har skyddsavstånd på
minst 2m. Starter till samma bana sker med minst 1min mellanrum.
*Arrangören ser till att handdesinfektionsmedel finns vid starten.
*De tävlande desinficerar händerna efter målstämplingen varefter de
förflyttar sig till kontrollstationen för emitavläsningen i TC (ca. 400 m från
målet) och därefter vidare till öppna ytor.
* Ingen prisutdelning ordnas Tävlanden får hämta sina priser enligt
självbetjäningsprincipen i TC .
*Juniorer i klasserna H/D10-12 får ett pris vid målgång.
* Priser (endast Öid.medaljer) som inte hämtats ut skickas vi behov
föreningsvis i efterskott. Övriga priser som inte hämtats ut skickas inte i
efterskott.
*WC finns i tävlingscentralen. Desinficering och städning av Wc;n sköts
kontinuerligt av en skild person under tävlingsdagen.
*Hälsosäkerhetschefen samt alla tävlingens funktionärer övervakar att
säkerhetsavstånd och direktiv uppfylls vid tävlingscentralen, starten
och på parkeringen på bästa möjliga sätt.
Funktioner som inte är tillgängliga:
*Inga tvätt- eller omklädningsutrymmen finns tillgängliga.
En simstrand finns i TC och får används efter tävlingen. (Arrangörerna
ansvarar inte för övervakningen vid simstranden.)
*Ingen barnpassningsservice.
*Ingen restaurang, endast take away café.
Nedervetil den 20.6 2021,
____________________________
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Tävlingsledare
0400-187072

_________________________
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Hälsosäkerhetschef
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