TANTSUVÕISTLUSTE KORRALDAMISE JUHEND ALATES 1.JUULIST 2020
COVID-19 PERIOODIL
Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis
nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid.
MINIMAALSED NÕUDED TANTSUVÕISTLUSTE KORRALDAMISEKS
Tantsuspordi organisatsioonid võivad alustada tantsuvõistluste korraldamisega juhul kui:
1. Eesti Tantsuspordi Liidu koostatud tantsuvõistluste korraldamise juhendit täidetakse.
2. Siseruumides lubatakse korraldada tantsuvõistlusi, kui korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse,
kuid mitte rohkem kui 500 inimest.
3. Tuleb vältida kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse
edasikandumist, välja arvatud tantsijate omavaheline kontakt, mis tuleneb tantsuspordi spetsiifikast.
4. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate) võistlustel osalemine keelatakse.
Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
5. Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest. Osalejad kasutavad
isiklikke hügieenitarbeid. Riietus- ja pesuruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik.
6. Kasutada tuleb ainult isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutada andmisel (sh
laenutamisel) tuleb need enne desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse
peab tagama võistluse korraldaja, siseruumides (kui neid piiratult kasutatakse) rajatise haldaja.
7. Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.
8. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega
jääks pärast võistlust territooriumile.
9. Võistluse korraldaja tagab riskirühmadesse kuuluvatele isikutele (eelkõige vanemaealiste ja krooniliste
haiguste ja immuunpuudulikkusega inimestele) isikukaitsevahendid (ühekordsed maskid).
10. Sündmusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel
kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu: veebilehel ja
sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena asutuses kohapeal, s.h välisustel, piirdeaedadel.
11. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise,
respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.
12. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte
desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja
pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.
HÜGIEENI JA PUHTUSE TAGAMISE MEETMED
• Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine Terviseameti
soovituste järgi.
• Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse
desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.
• Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga.
Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast kasutamist selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ning
pestakse käed.

