JR- 2021-11-30

Rutin för matcher
Med anledning av att det från den 1/12 2021 (med senaste tillägg den 11/1 2022) blir begränsningar
för allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, införs rutiner i hur vi ska hantera publik vid
våra hemmamatcher.
Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa
grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan
undvikas och möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.

Publik mottages i Lågehallen och följande gäller då:
•
•
•
•

max 8 personer/sällskap.
en tom rad mellan varje sällskap/person.
två tomma stolar mellan varje sällskap/person.
all publik ska sitta ner.

Nedanstående regler gäller för alla hemmamatcher
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Entrévärd bär en tydlig väst med texten matchvärd. Dessa finns i tvättstugan.
Publik och deltagare ska avgränsas i entrén med olika passager till omklädningsrum
respektive läktaren, se bild nedan. Publik går in dörren närmast trappan och spelare ledare i
den bortre.
Handsprit finns att tillgå vid entrén, samt vid ingångarna till hallarna.
All publik ska sitta ner på sittplatser, alla ”ståytor” kommer spärras av.
Informationsskyltar finns ovanför trappan samt utanför entrén.
Varje lag ansvarar för att minst en person finns som publikvärd enligt fastställt schema.
Publikvärden ska kontrollera så att all publik över 18 år uppvisar giltigt legitimation samt
vaccinationsbevis som utfärdats av E-hälsomyndigheten.
Som hjälp till kontroll har man appen ”Vaccinationsbevis verifiering”.
Klubben kommer informera gästande lag om att det
endast är publik med giltigt vaccinationsbevis som släpps
in i Lågehallarna.
Laget meddelar senast fyra dagar innan vem som blir deras
publikvärd med namn och telefonnummer.
Publik och spelare ska hållas isär.
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Så här går kontrollen av vaccinationsbevis till
1. Publik uppmanas att ha vaccinationsbevis och legitimation redo vid insläpp
2. Publiken visar vaccinationspass som scannas av i appen samt legitimation. Kontroller att
uppgifterna på vaccinationsbeviset och legitimationen är samma.
a. Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör
vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19.
b. Inga andra handlingar såsom snabbtest/PCR eller liknande är godkänt för inpassage.
c. Är man under 18 år men i närheten av den åldern behöver man kunna visa upp id på
att man är under 18 år (om man är tonåring).
3. När vaccinationsbeviset har scannats av ger det gröna färger för godkänt vaccinationsbevis
och röda färger för ej godkänt vaccinationsbevis.
4. De med godkända vaccinationsbevis är välkomna in.
5. För de med ej godkända vaccinationsbevis har publikvärden mandat från styrelsen att avisa
dessa personer.
6. Nästa personer i kön scannas av.

För minskad smittspridning
Den som har symptom ska inte delta i eller närvara vid vår verksamhet.
•
•
•

Stanna hemma
Testa dig
Undvik att träffa andra

Dessa råd gäller både den som är vaccinerad och den som är ovaccinerad. Barn yngre än sex år
behöver inte testa sig.

Lathund för vem som behöver visa vaccinationsbevis
•
•
•
•
•
•

Ledare/ tränare behöver inte visa vaccinationsbevis.
Hallvärd/entrévärd/kioskpersonal och övriga funktionärer behöver inte visa
vaccinationsbevis.
Publik över 18 år behöver visa vaccinationsbevis.
Publik under 18 behöver inte visa vaccinationsbevis.
Ledare/ tränare som vid sammandrag lämnar en spelyta (plan, korridor, omklädningsrum)
och går till en publik/ allmän yta behöver visa vaccinationsbevis.
Övergår man från ledare/tränare/hallvärd/entrévärd/kioskpersonal till att vara publik ska
man uppvisa vaccinationsbevis.
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