
Purjetamistreeningute ja võistluste läbiviimise juhend

Eesti Jahtklubide Liidu juhend purjetamistreeningute ja võistluste korraldamiseks kehtib alates 8. juulist.
Allpool esitatud nõuded on koostatud lähtudes Kultuuriministeeriumi nõuetest spordiürituste 
korraldamiseks ning need kehtivad kuni järgmiste Vabariigi Valitsuse poolt kokku lepitud korralduste 
avalikustamiseni.

Minimaalsed nõuded purjetamistreeningutele ja võistlustele:

– Alates 1. juunist on lubatud treeninggrupi suurus kuni 100 inimest, seal hulgas treener, abipersonal jt.

– Alates 1. juulist on lubatud kogu ühel võistlusel osalevate inimeste arv kuni 1000 inimest, seal hulgas 
korraldajad ja treenerid.

– Registreerumine võistlustele, võistlusteadete avaldamine ja tulemuste avaldamine toimuvad täielikult 
e-keskkonnas.

– Võistluste avamine ja autasustamine toimuvad sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad 
sündmust hajutatult.

– Kaldal tuleb järgida hajutatuse nõuet.

– Merel ei ole kohustuslik hajutatuse nõue, kuid soovitatav on vältida lähikontakte.

– Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja 
poolt.

– Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on 
õigus haigusnähtudega isik ja koroona nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.

– Siseruume tohib kasutada 50% täituvuse reeglit järgides.

– Kasutada tuleb võimalusel isiklikku purjetamisvarustust. Purjetamisvarustuse järgmisele purjetajale 
kasutamiseks andmisel tuleb paat kaldal olles eelnevalt seebiveega pesta, kuid merel võib purjetajaid 
paadis vahetada. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse 
korraldaja või klubi haldaja.

– Purjetajad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.

– Võistluse eel ja järel toitlustatakse võistlejaid vajaduse korral vabas õhus, järgides Terviseameti 
soovitusi.

– Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, 
respiratoorse hügieeni) täitmisest.

– 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. Soovitused leiab siit.

– Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või 
kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada liikumisteedele 
nähtavasse kohta. Kätepesu juhendi leiab siit.

– 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.

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_17.04.2020.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

