
 

Skydive Finlandin ohjeistus korona-tilanteesta johtuen toiminnan alkaessa 30.5. 

Skydive Finlandin hallitus päivittää näitä ohjeitä tarpeen vaatiessa. Tarkista aina ajantasainen 
ohjeistus verkkosivuiltamme. 

Jotta kerholla olevien henkilöiden määrä pysyisi suositusten rajoissa, pyydämme että tulet kerholle 
vain, jos aiot hypätä ja hoidat sosiaaliset kontaktit harrastustovereihisi vaikka etänä. Kerholle tullaan 
myös tekemään ilmoittautumislista, jotta tiedämme tarvittaessa kerholla olleiden henkilöiden nimet, 
yhteystiedot ja määrän. Ilmoittaudu listalle manifestin kautta heti saapuessasi. 

Yleiset ohjeet 

 Pidä huolta hyvästä käsihygieniasta sekä turvaväleistä!! 
 Kerholle EI SAA TULLA, jos olet sairas, epäilet saaneesi tartunnan tai sinulla on mitään 

koronalle tyypillisiä oireita. Pysyttele poissa kerholta vähintään 14 päivää oireiden 
alkamisesta, mutta kuitenkin niin että sinulla on vähintään 2 oireetonta päivää.   

 Älä tule myöskään kerholle, jos lähipiirissäsi on todettu koronainfektio, tai lähipiirisi henkilö 
on asetettu karanteeniin koronaepäilyn vuoksi. 

 Näiden lisäksi ulkomaille olleita pyydetään odottamaan 2 viikkoa ennen kerholle tuloa. 
 Jos sairastut kerholla ollessa, sinun täytyy lähteä välittömästi kotiin. 
 Jos sairastut kerholla tai välittömästi sen jälkeen ja sinulla epäillään tai todetaan korona, 

toivomme että ilmoitat tästä kerhon hallitukselle. 

Toiminta koneessa 

 Pokakoko pyritään rajaamaan 10 henkilöön ja kaikkien koneessa olevien tulee käyttää 
maskia. 

 Ennen koneeseen menoa kiinnitä kasvoillesi maski (kangasmaski ja buffi ovat myös 
hyväksyttäviä). Tuo omat maskisi. Kerho ei tarjoa maskeja, mutta ne ovat silti pakollisia. 

 Pidä maski kasvoillasi, kunnes exittiin on aikaa 2min. Siirrä maski tällöin taskuun tai 
vastaavaan varmaan paikkaan ja laita kypärä päähän. Älä jätä käytettyjä maskeja lojumaan 
koneeseen / kerholle / pakkaushalliin, tms. Vaihda maski puhtaaseen jokaiselle hypylle. Pese 
kankaiset maskit ennen seuraavaa käyttökertaa.  

 Koneessa tarvittava lentäjän kanssa kommunikointi tapahtuu vain kuulokkeilla, ei huutaen 
edessä. 

 Kuulokkeiden suojaamista varten tulee olemaan saatavilla muovisuojia. Kun olet käyttänyt 
kuulokkeita, ota suoja mukaasi ja kiinnitä puhdas suoja tilalle. 

Toiminta kerhon tiloissa 

 Kerhotilojen käyttö on rajattu vain jäsenille. 
 Huomioithan turvavälit myös sisällä kerhon tiloissa, kuten keittiössä ja peseytymistiloissa. 

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus käyttää keittiötä ja turvaväleistä voidaan huolehtia älä omi 
keittiötä itsellesi. 

 Bunkhouse huoneet varataan huone kerrallaan ei yksittäisinä paikkoina. Suosittelemme että 
yhdessä huoneessa asuu vain samassa taloudessa asuvat ja/tai muutenkin kontaktissa 
toisiinsa olevat henkilöt. Ota ehdottomasti mukaan omat lakanat ja petivaatteet. Kerho ei 
tällä hetkellä vuokraa petivaatteita eikä pyyhkeitä. 

Ohjeet oppilaille (tandem-oppilaat ohjeistetaan erikseen) 

 Tuo mukanasi omat hanskat ja buffi / kypärähuppu ja käytä vain omia googeleita. 
 Mahdollisuuksien mukaan pidä samoja varusteita käytössä koko päivä. 


