Eesti sisemeistrivõistlused vibulaskmise finaalvõistluse COVID-19 leviku
tõkestamise meetmed ja riskianalüüs.

1. Eesti sisemeistrivõistluste finaalvõistlus vibulaskmises (edaspidi SiseMV) toimub
27.11-28.11.2021 Saku valla Spordikeskuses. Nimetatud üritusel osaleb ca 200 sportlast
ja ca 150 muud osalejat.
Üritusele on oodata ca 100 pealtvaatajat.
Lisaks täidavad antud üritusel tööülesandeid (edaspidi korraldajad)
-

Treenerid – ca 30 treenerit;
Korraldajad, kohtunikud ja muu personal – ca 3-5 inimest;
EADSE – 2-3 inimest;
Hoone personal – ca 5-6 inimest;
Kohviku töötajad -1-2 inimest;

2. SiseMV raames rakendatakse võistlejatele, korraldajatele ja pealtvaatajatele, alates 15.
novembrist kehtivat sporditegevuse juhendit (edaspidi COVID juhend)1.
3. SiseMV-l saavad osaleda võistlejad, kes täidavad vähemalt ühe alloleva nõude:
3.1 alla 12.aastased saavad SiseMV-l osaleda ilma COVID passita;
3.2 alates 12.a ja 3 kuu kuni 18-aastased (kaasa arvatud) või kes saavad 2021/2022.
õppeaasta kestel 19-aastaseks ja kes õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses,
ning tal puuduvad haiguse tunnused, ilma COVID passita;
3.3 alates 18.aastased, kes esitavad COVID passi.
4. SiseMV- l saavad osaleda korraldajad, kes täidavad vähemalt ühe alloleva nõude:
4.1 isik esitab COVID passi;
4.2 isik esitab tõendi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi
tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab olema teinud
tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel:
4.2.1 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD
test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist;
4.2.2 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test
peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist. Samuti on
käesolevas punktis sätestatud nõuded täidetud, kui isik on teinud
Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures
enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus
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peab olema negatiivne ning mis peab olema tehtud kuni 48 tundi enne
tegevuses osalemist;
4.3 Isik, kes teeb kohapeal kiirtesti (kui isik osaleb mõlemal päeval, tuleb test teha
mõlemal päeval). Kiirtest tuleb isikul endal soetada ja SiseMV-le kaasa võtta.
5. SiseMV-l saavad osaleda pealtvaatjad, kes täidavad vähemalt ühe alloleva nõude:
5.1 alla 12.aastased saavad osaleda ilma COVID passita;
5.2 isik esitab COVID passi.
6. COVID pass tähendab:
6.1 12 aastase ja 3 kuu kuni 17-aastase isiku puhul COVID-19 haiguse läbipõdemist,
vaktsineeritust, vaktsineerituga võrdsustatust ja SARS-CoV-2 RT-PCR või SARSCoV-2 antigeen-RTD testide negatiivseid tulemusi;
6.2 täisealiste puhul COVID-19 haiguse läbipõdemist, vaktsineeritust, vaktsineerituga
võrdsustatust.
7. SiseMV raames on osalejaid kokku ca 350 inimest. SiseMV läbiviimisega kaasneb oht
COVID-19 levikuks. Sellest tulenevalt koostas SiseMV korraldaja riskianalüüsi
bioloogiliste terviseriskide hindamiseks, COVID-19 viruse leviku vaatest.
Riskitaseme hindamisel lähtuti bioloogiliste ohutegurite hindamiseks tabelis 1 esitatud
riskimaatriksist
Tabel 1. Bioloogiliste terviseriskide hindamiseks kasutatud riskimaatriks

Esinemine

Tagajärjed

Reaalne
kokkupuutevõimalus

2. ohugrupi ohutegur

3.ohugrupi ohutegur

4.ohugrupi ohutegur

Nakatumine
vähelevinud

Vähene risk I

Vastuvõetav risk II

Keskmine risk III

Nakatumine võimalik,
esineb

Vastuvõetav risk II

Keskmine risk III

Suur risk IV

Nakatumine levinud

Keskmine risk III

Suur risk IV

Talumatu risk V

Nakatumisohu suurus sõltub nakkusallika (organismi sattuva bioloogilise ohuteguri)
ohugrupist.2

Nakatumisohu

kestus

sõltub

bioloogilise

ohuteguriga

võimalikust

kokkupuutekestusest ja iseloomust, samuti ka reaalsest esinemisvõimalusest ehk COVID-19
levikust Eestis.
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Riskide tasemed on järgmised:
-

Vähene risk (I tase) – erilisi abinõusid ei vajata.

-

Vastuvõetav risk (II tase) – vastuvõetav risk ei nõua üldjuhul lisaabinõude rakendamist, kuid
ka nende puhul on oluline pidev ohutusabinõude teadmine ja täitmine ning töökoha üldine
korrashoid, samuti tuleb need arvesse võtta ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
koostamisel.

-

Keskmine risk (III tase) – tuleb planeerida meetmed sõltuvalt ohuteguri võimalikust
kahjulikkusest.

-

Suur risk (IV tase) – nimetatud ohud nõuavad kiiret abinõude rakendamist.

-

Talumatu risk (V tase) – riski vähendamine on vältimatu. Töid ei tohi jätkata ega alustada
enne, kui risk on kõrvaldatud või vähendatud. Kui vähendamiseks vajalikke abinõusid ei saa
rakendada vahendite puudumise tõttu, on töö ohualas keelatud.

8. SiseMV puhul on COVID-19 leviku vaatest tegemist keskmise riskiga, sest nakatumine
on Eestis levinud, kuid samas tõkestatakse viirust punktides 3, 4 ja 5 kehtestatud nõuete
kohaldamisega. Lisaks, võetakse kasutusele punktis 9 märgitud meetmed. Kõiki,
SiseMV osalejaid teavitatakse COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud nõuetest
enne võistlust.
9. Meetmed COVID-19 leviku riskide vähendamiseks SiseMV ürituse raames:
9.1 SiseMV raames, kiirtestitakse kõiki osalejaid, kes ei vasta punktides 3, 4 ja 5
märgitud nõutele. Kiirtest tehakse enne ürituse alale sisenemist. Test tuleb teha
kohapeal korraldaja juuresolekul, spetsiaalselt selleks mõeldud alal. Osaleja peab
kasutamata kiirtesti ise kaasa võtma;
9.2 Mõlemal päeval, kontrollitakse COVID passe, enne ürituse alale sisenemist. Koos
COVID passiga on kohustuslik esitada isikut tõendav dokument isikusamasuse
tuvastamiseks. Isikut tõendava dokumendi puudumisel üritusele ei lubata;
9.3 Maski kandmine on kohustuslik kõigile üle 12. aastastele, vä hetkel, kui
sporditegevus või muu vajalik tegevus (nt söömine, joomine) maskiga on võimatu.
Alla 12. aastastele osalejatele on maskikandmine tungivalt soovituslik. Üle 12.
aastastel isikutel, kes eiravad maskikandmise kohustust, palutakse ürituse alalt
lahkuda;
9.4 haigusnähtudega isikute (nii võistlejate, korraldajate kui pealtvaatajate) osalemine
tegevustes keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja
temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata;

9.5 SiseMV erinevate võistlusklasside võistlemise vahele jääb vähemalt 30 minutit
pausi;
9.6 SiseMV ürituse ala on varustatud desovahenditega ja nende kasutamist tuletatakse
osalejatele meelde;
9.7 üldkasutusel olevate pindade ja ruumide puhul järgitakse desifitseerimise nõudeid;
9.8 SiseMV toimub spordihoones, kus on võimalik tagada nõuetele vastav hajutatus;
9.9 SiseMV raames välditakse sotsiaalset levimist teiste klubide osalejatega ja
isikutega, kellega igapäevaselt kokku ei puututa;
9.10

Võistluste alal on kohustuslik kanda vahetusjalanõusid. Välisjalanõudega

võistluste toimumise alale ei lubata.

Antud meetmete rakendamise vähendab COVID-19 riski SiseMV-l.

