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HANVIKENS SK:S CORONARESTRIKTIONER 

 

Hanvikens SK följer alltid rådande lagar och regler, samt försöker vara ett föredöme. Gällande 
pandemin har vi att följa FHM:s föreskrifter och allmänna råd, samt pandemilagen. Detta innebär 
också att vi följer rekommendationer från Länsstyrelsen i Stockholm, Smittskydd Stockholm och 
Tyresö kommun.   

 

Just nu är Stockholmsregionen på väg in i en tredje epidemivåg och enligt information från Tyresö 
kommun är smittspridningen relativt stor bland ungdomar i Tyresö.  

 

Under sportlovet i vecka 9 träffar många släkt och vänner utanför det närmaste 

hushållet. Därför har smittskyddsläkaren rekommenderat högstadie- och gymnasieskolor att 

bedriva distans- eller fjärrundervisning under vecka 10 för att bryta eventuella smittkedjor i  

Region Stockholm. I linje med detta ber Hanvikens SK de medlemmar som träffat människor 
utanför den närmsta kretsen under sportlovet att avstå från träning under den kommande veckan.  

 

Vidare ska spelare/utövare vid minsta eget symptom eller hos familjemedlem, avstå från träningar 
eller socialt umgänge inom föreningen. 

 

Samtliga träningar som bedrivs inom ramen för Hanvikens SK:s verksamhet, ska göras smittsäkert 
utifrån tidigare kommunicerade riktlinjer. Ingens hälsa ska äventyras. Idrotten främjar folkhälsan, 
även under coronapandemin och måste därför genomföras smittsäkert.   

 

Varje sektion inom Hanvikens SK har anpassat sin verksamhet för att minska smittspridningen. Vi 
använder i normalfallet inga omklädningsrum, då de förefaller vara en källa för smittspridning.  

 

Fotbolls och friidrottssektionerna avråder från inomhusträningar efter sportlovet, utan tränar 
istället utomhus. Vidare deltar vi inte i matcher, tävlingar eller cuper.  

 

Ishockeysektionen, Tyresö Hanviken Hockey, bedriver verksamhet inomhus, dock under de 
restriktioner som Tyresö kommun beslutat om, samt de verksamhetsprotokoll som är framtagna 
av Svenska ishockeyförbundet och Stockholms ishockeyförbund. Vidare faller THH:s A-lag för 
herrar under regler för yrkesverksamhet och har således andra regler att förhålla sig till än de ovan 
angivna.  

 

 

 


