IBF Backadalens lokala riktlinjer gällande Covid-19
Samtliga ledare, spelare och vårdnadshavare uppmanas att läsa och ta del av aktuell information.
Matcher generellt
Från den 12 januari är krav på vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar inomhus med fler än 50
åskådare. Vid arrangemang inomhus med fler än 20 åskådare tillåts enbart sittande publik, sällskap
på maximalt åtta personer och avstånd på minst en meter mellan sällskapen.
Undvik trängsel och underlätta så att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert
avstånd från varandra.
Erbjud deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjud handdesinfektion.
Matcher Tuve Sporthall
Med anledning av hallens utformning kan IBF Backadalen med rådande restriktioner inte tillåta
någon publik i Tuve Sporthall, och därmed kommer även fiket hålla stängt. Dock kommer max fem
medföljande personer från de gästande lagen få vara på plats.
Matcher Lundbystrand 1
Alla åskådare ska anvisas sittplats. Max 8 personer i varje sällskap och minst 1 meter mellan varje
sällskap.
Vid entrén ska giltigt vaccinationsbevis uppvisas tillsammans med giltig legitimation alternativt intyg
att personen inte kan vaccinera sig. Gäller ej personer under 18 år.
Verifiering ska göras att vaccinationsbeviset är äkta. Det görs i appen ”Vaccinationsbevis verifiering”
som laddas ner via länken Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör | DIGG
Förvissa dig om att personer som inte kan visa upp ett vaccinationsbevis är under 18 år eller uppfyller
särskilda medicinska skäl för att inte kunna vaccinera sig mot covid-19.
Om giltigt vaccinationsbevis eller intyg inte kan uppvisas får personen inte komma in på
arrangemanget.
Vaccinationsbevis krävs ej för:
• Spelare
• Ledare
• Domare
• Funktionärer
• Andra som kan anses arbeta på uppdrag av arrangören
Länk till svenska innebandyförbundets riktlinjer:
Aktuell information om Covid-19 | Innebandy.se
Länk till Folkhälsomyndighetens riktlinjer:
Fler åtgärder görs mot den ökande smittspridningen av Covid-19 | Folkhälsomyndigheten.se

Närvaro och symptom
Stanna hemma om du känner minsta symptom eller på annat sätt inte känner dig helt frisk. Våra
ledare uppmanas att skicka hem deltagare om de uppvisar tecken på symptom.
Symptom vid covid-19 kan vara ett eller flera av följande symptom:
• Feber
• Andningsbesvär
• Snuva
• Nästäppa
• Halsont
• Huvudvärk
• Illamående
• värk i muskler och leder
• magont och diarré
• förlorat lukt- och/eller smaksinne
För ovaccinerade över 18 och som av medicinska skäl inte har avråtts från vaccination gäller
Folkhälsomyndighetens allmänna råd att vidta försiktighetsåtgärder enligt nedan för att undvika att
själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19:
1. hålla avstånd till andra människor.
2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre
Tack för er uppmärksamhet!
Styrelsen, IBF Backadalen

