COVID-19 POLICY FÖR OFFENSIV LIDINGÖ - MATCHER
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1. Inledning
Styrelsen för IBF Offensiv Lidingö har beslutat att anta följande policy och åtgärder för att minska
risken för spridning av Covid-19 vid matcher i Bodalhallen. Vi följer regeringens,
Folkhälsomyndighetens och Svenska innebandyförbundets riktlinjer för minskad smittspridning.
Ändringar kan komma att ske snabbt och utan närmare förvarning om så krävs.
2. Spelare med symptom
Spelare med symptom ska inte delta i matcher. Spelare som uppvisar symptom i anslutning till
match bör lämna hallen omgående. Vanliga symptom på Covid-19 är enligt
Folkhälsomyndigheten feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk,
illamående, muskel- och ledvärk.
3. Publikförbud
Det råder för närvarande publikförbud i Bodalshallen. Spelare och maximalt 5 ledare per lag får
vistas i hallen i samband med matcher. Därtill är det tillåtet med upp till 4 ”transportörer” av
spelare till hallen per lag. Eventuella övriga skjutsande anhöriga får vänta utanför hallen.
Transportörerna ska vara på läktaren och ombeds att där hålla avstånd till varandra. Efter
matchens slut väntar man utomhus, inte i entréhallen.
Hemmalaget får delta med maximalt 5 ledare per lag, samt 2 personer i sekretariat och
ytterligare maximalt 2 personer om det behövs, totalt 4 personer som benämns ”funktionärer”.
Övriga av klubben utsedda funktionärer äger också rätt att uppehålla sig i hallen i samband med
match, t ex för att tillse att denna policy efterlevs.
När matchen är slut, ombeds samtliga att lämna hallen så snart som möjligt.
4. Närvarolistor
Vi måste möjliggöra och förenkla smittspårning i händelse av att ett utbrott av Covid-19 sker
inom Offensivs verksamhet. Alla lag som använder matchprotokoll vid match (för närvarande
P/F07 och äldre) ska skriva ut en extra kopia av matchprotokollet och sätta i pärmen som finns i
entrén eller sekretariatet. Alla ledare och spelare ska finnas antecknade i matchprotokollet. Alla
övriga som befinner sig i hallen, tex transportörer och hemmalagets funktionärer, ska fylla i
namn och telefonnummer i de närvarolistor som finns i entrén eller i sekretariatet.
För lag som inte normalt sett använder matchprotokoll bör varje lag i vart fall fylla i
laguppställning i ibis (spelare och ledare). Lagen bör be motståndarlag att göra detsamma.
5. Flöden – In- och utpassering i hallen och till/från omklädningsrum
Inpassering i Bodalshallen sker genom ordinarie entré. Utpassering sker i så stor utsträckning
som möjligt genom den andra entrén som finns i anslutning till tennishallen. Sista laget för dagen
ska se till att dörren till tennishallen från innebandyhallen är stängd och låst (för att undvika
problem med att obehöriga tar sig in i innebandyhallen).
1/2

För alla lag där laget går in i omklädningsrum under periodpaus (huvudsakligen senior- och
juniorlag) gäller att ett lag i taget går in respektive ut. Det andra laget väntar på planen tills det
går att passera fritt till omklädningsrum. Undvik trängsel i utrymmen mellan plan och
omklädningsrum.
Håll avstånd till sekretariat och övriga funktionärer.
Inga sidbyten ska genomföras under match.
Inga sargvakter används under seniormatcher utom när särskilda undantag meddelats.
6. Handsprit
Handsprit finns i den ordinarie entrén till innebandyhallen. Handsprit ska användas i samband
med ankomst till hallen. Det finns extra flaskor med handsprit i förrådet och varje lag ska tillse att
det finns handsprit framställd. Är handspriten slut meddela Sportchefen.
7. Städning
Kommunen städar hallen varje morgon måndag till och med lördag.
8. Meddela motståndarlag
Meddela motståndarlagets lagledare (adress finns i ibis eller på stibf.se ) vilka regler som gäller
för spel i Bodalshallen. Se mailförslag i bilaga 1 till denna policy.
9. Meddela fall av Covid-19
Vid enstaka fall av konstaterad Covid-19 måste inte ytterligare åtgärder vidtas. Men om flera fall i
samma lag eller förening upptäcks kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder som t ex
avstängning från träning och/eller match för ett helt lag eller förening. För att vi ska kunna hålla
reda på om flera personer drabbas i föreningens lag och ytterligare åtgärder därmed måste
vidtas, meddela eventuella konstaterade fall av Covid-19 (dvs efter positivt utfall vid provtagning)
till Sportchefen. Sportchefen kommer inte att föra några uppgifter vidare, bara hålla räkningen
på konstaterade fall i lag och föreningen.
10. Cafét
Cafét är stängt tillsvidare.
11. Övrigt
Föreningen arbetar med att eventuellt lämna in anmälan till polisen som skulle möjliggöra publik
upp till 50 personer. Efterlevnaden av denna policy utgör en del av underlaget inför beslut om
sådan anmälan ska göras.
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