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Enne neljapäevaseid Euroopa liiga kohtumisi andsid nii Nõmme Kalju, FCI
Levadia kui Paide Linnameeskond koroonaproove. Tänaseks on kõik
testijad saanud negatiivse tulemuse tulemuse, aga üks Kalju mängija andis
esialgu ka positiivse proovi.

Enne euromänge peavad UEFA nõudel läbima kõik mängijad koroonaproovi ja mängule
pääsemise eeldus on negatiivne tulemus. Kalju president Kuno Tehva kinnitas
Soccernet.ee-le, et praeguseks on kõik hästi, kuigi olukord oli päris ärev.

"Kõik on korras, kuigi ühe testiga oli segadus. Ühe mängija test oli valepositiivne. See
kontrolliti üle ja osutus ikkagi negatiivseks. Olukord oli ärev, aga pole hullu, sest
selliseid asju juhtub. Täna läbime kõik veel kordustesti," ütles Tehva.

Sarnaselt Kaljule läbisid testi ka Paide Linnameeskond ja FCI Levadia, kes sõidavad
oma euromänge pidama välismaale. Paide lendab täna Vilniusesse, Levadia stardib
homme hommikul Fääri saarte pealinna Torshavni suunas. Nii Levadia kui Paide
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euromänge näitab neljapäeval otseülekandes Soccernet.ee. Nõmme Kalju kohtumist
kannab otsepildis üle ETV+.  

***

Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht selgitas Soccernet.ee-le, et
Kalju mängija positiivse proovi tõttu toimus liidus ka kriisikomisjoni
koosolek.

"Üks Nõmme Kalju mängija, kellel puuduvad haigussümptomid, läks koroonaviiruse
testimisele 23. augustil, sest sai 22. augusti õhtul pärast Premium liiga mängu Viljandi
Tulevikuga teada, et temaga kontaktis olnud inimese koroonaviiruse proov oli
positiivne.

Kõnealuse mängija positiivse koroonatesti tulemus saabus 24. augustil. Samal päeval
testiti uuesti nii teda kui ka kogu Nõmme Kalju esindusmeeskonda – kõigi
koroonaviiruse testid osutusid negatiivseks. Täna testitakse kogu meeskond igaks
juhuks veel kord.

Esmaspäeval toimus jalgpalliliidu kriisikomisjoni koosolek, kus lepiti kokku edasised
sammud ja võeti kasutusele ettevaatusabinõud. Olime nii eile kui ka täna pidevas
suhtluses terviseameti ja Kaljuga. Terviseamet lubas Kalju meeskonna treenima, sest
kõik andsid negatiivse proovi.

Mõistagi ootame ka täna tehtavate testide tulemusi ja kui needki on negatiivsed, siis on
kõik selge. Arusaadavalt tegeleme teemaga väga tõsiselt, sest Nõmme Kaljul on
neljapäeval, 27. augustil ees UEFA Euroopa liiga mäng ning pühapäeval, 30. augustil
Premium liiga kohtumine, Viljandi JK Tulevikul on laupäeval, 29. augustil kavas
Premium liiga mäng."
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