
Eesti Discgolfi Liidu juhised võistluste korraldamiseks ja treeningute

läbiviimiseks alates 14.02.2022

1. Sisetingimustes toimuvates tegevustes tohivad osaleda vaid COVID-19 vastu vaktsineeritud

või haiguse läbi põdenud isikud.

1.1. Nõue ei kehti kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) või kes saavad 2021/2022. õppeaasta

kestel 19-aastaseks ja õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ning kellel

puuduvad haiguse tunnused.

1.1.1. Tegevuse eest vastutav isik võib kontrollida isiku vanust.

1.1.2. Tegevuse eest vastutav isik võib kontrollida 19-aastaste isikute õpilase staatust.

1.2. Tegevuse korraldaja peab enda nakkusohutuse tagamiseks rakendama konkreetse

tegevuskeskkonna riskianalüüsist tulenevaid ohutusmeetmeid.

1.3. Treeningtegevuse puhul tagatakse ruumide regulaarne õhutamine päeva jooksul.

Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast tegevus vm kogunemise toimumist.

1.3.1. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama

tegevuse korraldaja.

1.4. Üritusi ei tohi siseruumides toimuda ajavahemikus 23.00-06.00.

1.5. Tegevuses võib osaleda kuni 1000 osalejat kalendripäeva kohta.

2. Välistingimustes ei kehti COVID tõendi nõue enam ühelegi tegevusele olenemata inimese

vanusest.

2.1. Tegevuses võib osaleda kuni 2000 osalejat kalendripäeva kohta.

2.2. Tagatud peab olema isikute hajutatus.

3. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) osalemine tegevustes

keelatakse. Tegevuse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik

või isikud ära saata.

4. COVID tõendi kontrollimisel tuleb veenduda, et tõendi esitaja on isik, kellele tõend on

väljastatud ehk kontrollima isikusamasust.



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

haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning Vabariigi Valitsuse 04.02.2022

korraldusest nr 29 ja 10.02.2022 nr 35. 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.



Lisad1. Riskianalüüs

Riskianalüüsist peab selguma, kas 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 vaktsineerimise, siis on

see lubatud. Riskianalüüsi läbiviimisel tuleb arvestada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse

nõudeid.



Kasulik info

Korralduse nr 305 terviktekst ja seletuskiri

Korralduse tekst ja seletuskirjad

PDGA juhised PDGA kategooria võistluste korraldamiseks

https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001
https://kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/oigusaktid-ja-seletuskirjad#korraldus-305
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