
Eesti Discgolfi Liidu juhised sporditegevuse korraldajatele alates

25.10.2021

Alates 25. oktoobrist 2021 on disc golf’i võistlustel (sh nädalamängudel) ja treeningutel

osalemine (edaspidi tegevus) lubatud ainult COVID-19 vastu vaktsineeritud või haiguse läbi

põdenud isikutele.

Spordiorganisatsioonides peab tööandja töökeskkonna riskianalüüsis ette nägema ja

rakendama konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed ning töötajad peavad neid

meetmeid täitma. Vaktsineerimata treenerite puhul ei ole riskide maandamise meetmena

põhjendatud vaid maski kandmine ja distantsi hoidmine, vaid tuleks ette näha regulaarne

testimine vastavalt riskianalüüsist tulenevatele riskidele.

Nõue ei kehti alla 18-aastaste ja erivajadustega isikute tegevustele.

1. Juhised tegevuse korraldajale

1.1. Tegevuses võib isik osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

1.1.1. ta on alla 18-aastane (see tähendab ei ole veel 18-aastaseks saanud);

1.1.2. ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga

võrdsustatud isik ning ta esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude

kohta tõendi;

1.1.3. ta on tegevusega seotud isik (töötaja), kelle tööandja on töökeskkonna

riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide

maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud;

1.1.4. ta on tegevuse eest vastutav isik (omanik, tippjuht) või tema esindaja või

hädaabitööde tegemisega seotud isik;

1.1.5. ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema vaktsineerimine tervislikku seisundit

arvestades mõistlik.

1.2. Tegevuse osalejaid tuleb tegevuses osalemise tingimustest ja eeskirjadest teavitada.

1.3. Tegevuse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või

isikud ära saata, vaatamata sellele, et nad on esitanud nakkusohutuse tõendi.



1.4. Tegevuse eest vastutav isik ehk tegevuse korraldaja on kohustatud kontrollima eelpool

nimetatud tõendi ehtsust ning nende kehtivust või teiste asjaolude ilmnemist enne seda,

kui isik osaleb tegevuses. Tõendeid tuleb kontrollida kõikidel isikutel, kes tegevuses

osalevad ning kellele kehtib nakkusohutuse tõendamise nõue.

1.4.1. Tegevuse eest vastutav isik ei tohi kasutada tõendite kontrollimiseks

ebausaldusväärseid rakendusi, mis andmeid ise salvestada ja edastada võivad.

Tõenditel olev QR-kood on loetav rakendusega, mille leiab aadressilt

kontroll.digilugu.ee.

1.4.2. Tegevuse eest vastutaval isikul on keelatud isikuandmeid säilitada, välja arvatud

juhul, kui isik annab selleks vastava nõusoleku.

1.4.3. Põhjendatud kahtluse korral on tegevuse eest vastutav isik kohustatud tuvastama

tõendi esitaja isikusamasuse. Tõendi võltsimine või võltsitud tõendi kasutamine

on karistatav.

1.5. Tegevuse eest vastutav isik võib tegevusi läbi viia sisetingimustes mitte rohkem kui 6000

isiku ja välistingimustes mitte rohkem kui 12 000 isiku osalemisel ühe kalendripäeva

kohta.

1.5.1. Kui üritus, tegevus või teenuse osutamine kestab mitu päeva, peab igal päeval

kontrollima uuesti tõendeid või märgistama osalejad (nt käepaelaga) selliselt, et

pikem tõendi kehtivus on muul viisil tuvastatav.

1.5.2. Kehtestatud piirarvu hulka loetakse kõik tegevuses osalevad isikud (nii

korraldajad, alla 18-aastased, vaktsineeritud, läbipõdenud).

1.6. Siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja

desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. Desinfitseerimisvahendite

olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama rajatise haldaja.

1.7. Kui siseruumis toimub päeva jooksul mitu võistlust, tagatakse vähemalt 30-minutiline

paus ühe tegevuse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja

desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks.

1.8. Treeningtegevuse puhul siseruumides tagatakse ruumide regulaarne õhutamine päeva

jooksul. Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast tegevuse vm kogunemise

toimumist.

1.9. Tegevuse korraldamisega seotud teenindaval personalil (sealhulgas kohtunikud,

korraldajad, treenerid) on soovitatav siseruumides kanda maske.

https://kontroll.digilugu.ee/


2. Treeningtegevus mitte tulu eesmärgil

2.1. Piiranguid ja meetmeid ei kohaldata tegevusele, kus ei osale juhuslikke isikuid. See

tähendab, et lubatud on üksi või koos tuttavate kaaslastega sportimine ja treenimine, kui

tegemist ei ole nt mõne klubi või muu organisatsiooni poolt korraldatud tegevusega,

millega kaasneb majanduslik tulu.

3. Juhised osalejale

Osaleja peab:

3.1. olema vastutustundlik ja mitte osalema tegevustes, kui tal esinevad haigusnähud;

3.2. järgima tegevuse korraldaja poolt seatud reegleid;

3.3. järgima Kultuuriministeeriumi poolt ette nähtud soovitusi;

3.4. teavitama koheselt tegevuse korraldajat, kui märkab tegevuses osalejat, kellel esinevad

COVID-19 sümptomid (köha, palavik >38°C, hingamisraskused, kurguvalu).

Käesolev juhend lähtub Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 „COVID-19

haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning Vabariigi Valitsuse

21.10.2021 korraldusest nr 362. Nimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse

järgmiste korralduste avalikustamiseni.

Eesti Discgolfi Liit arutab iga võimalikku kaebust võistluse korraldamisel või treeningute

läbiviimisel käesolevast juhendist mitte kinni pidanud korraldaja osas faktipõhiselt. Juhiseid

rikkunud korraldajat ja ka osalejat saab võtta vastutusele Kultuuriministeeriumi juhendis välja

toodu alusel.



Lisad

Riskianalüüs

Tööandja riskianalüüsist peab selguma, kas töötaja töö iseloom on selline, mis nõuab

nakkusohutuse tõendamist või mis ei nõua nakkusohutuse tõendamist. Nakkusohutuse

tõendamist ei nõua töö, kus ei olda lähikontaktis teiste kolleegidega või osalejate või lastega,

mis ei eelda pikaajalist, üle 15 minuti, ühes ruumis või tegevuskohas viibimist teiste inimestega

jne. Kui riskianalüüsist selgub, et tegevust on võimalik läbi viia ohutult ka teisi meetmeid

kasutades peale töötaja vaktsineerimise, siis on see lubatud. Riskianalüüsi läbiviimisel tuleb

arvestada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõudeid.



Kasulik info

Korralduse nr 305 terviktekst ja seletuskiri

Korralduse nr 362 tekst ja seletuskiri

PDGA juhised PDGA kategooria võistluste korraldamiseks

https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001
https://www.kriis.ee/sites/default/files/kriis.ee/Korraldused/362k.pdf
https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-sanctioned-play-during-covid-19

