Direktiv för träningar från 1.6.2020
Texten med fet stil är specifika för EIF, den med vanlig text är utfärdat av Bollförbundet eller
myndigheterna.
Träningar:
•
•
•
•

Även de yngre juniorlagen kan påbörja träningarna
Vi startar upp P13 efter fotbollsskolans första vecka, mera info följer
Alla lag bör försäkra sig om att ha handdesinficeringsmedel med på träningar och på
matchresor (trots att det även är på varje spelares ansvar att ha egen flaska med)
Vi följer Bollförbundets direktiv som är dessa:
o Följ regeringens rörelse- och mötesbegränsningar (https://valtioneuvosto.fi/tietoakoronaviruksesta) och THL:s direktiv (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19)
o Fotboll bör inte utövas ifall en person har minsta lilla sjukdomssymptom eller hör till
någon av riskgrupperna för COVID-19 viruset, till riskgrupp hör:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-ochbekampning/sjukdomar-och-sjukdomsalstrare-a-o/coronaviruset-covid-19/riskgrupperfor-allvarlig-coronavirussjukdom
o Direktiven måste på förhand gås igenom med hela gruppen, samt så bör lagen se till att
direktiven på förhand når barn och ungdomars familjer (sektionen skickar detta till
samtliga familjer men lagen bör gå igenom dem)
o Ingen får tvingas eller pressas att delta i träningar som är anordnade av föreningen. Valet
måste alltid göras av individen och inte av organisationen
o Varje spelare, funktionär och tränare deltar i träningarna på eget ansvar. Detta måste gås
igenom med spelare men också med vårdnadshavare innan lagträningarna kan börja.
o Närkontakt på vägen till och från träningarna bör hållas på en så låg nivå som möjligt
o Under ledda evenemang får det vara högst 50 deltagare (detta inkluderar alla som på
något vis deltar i träningen). Om två lag delar på en plan så ser man till att lagen samlas
på olika sidor av planen och lagledningarna ansvarar för att det inte blir för stora
grupper. Föräldrar skall inte bli vid sidan av planen om det gör att deltagarmängden
överskrider 50 personer. Kom ihåg att området utgörs av hela planen inklusive läktare.
o Deltagarna får inte använda omklädningsrum eller andra sociala utrymmen, utan de
anländer till träningsplatsen i träningskläderna och lämnar träningsplatsen i
träningskläderna
o Mellan olika träningsgruppers träningsturer rekommenderas det en 5 minuters
förflyttningstid. Träningen påbörjas 5 minuter efter att träningsturen börjat och
träningen avslutas 5 minuter före träningsturen tar slut
o Deltagarna i träningsgrupperna bör vara samma som långt som detta är möjligt.
o Tvätta händerna hemma före träningen och efter träningen. Användning av eget
desinficeringsmedel är rekommenderbart
o Inga västar får användas under träningarna. Ifall västar eller tröjor av olika färger behövs
för att genomföra träningen, måste dessa tillbehör vara i spelarens personliga bruk
endast (lagen kan dela ut en väst till varje spelare som spelaren tar med till träningen)
o Koner och andra träningstillbehör behandlas av endast en person.
o Ifall spelaren har en egen dricksflaska med, får endast spelaren själv dricka ur denna.
o Undvik att spotta på planen.
o Ifall du måste hosta eller nysa, gör detta i din ärm eller i din tröja.

o

o

Vid misstanke av covid-19 smitta, agera enligt THL:s direktiv:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid19/oireet-ja-hoito-koronavirus
Direktivet i sin ursprungliga form och källförteckning över direktiven hittas här:
https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/direktiv_for_fotbollstraningar.pdf

Kaffeförsäljning 1.6 framåt
•

•
•
•
•
•
•

•

Följ myndigheternas direktiv, viktigaste hittas här:
https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontu
misiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520_sv.pdf/120e845d-93c5-c78e77d4d651af06e8b7/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C
3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520_sv.pdf
Kioskförsäljningen (alltså kaffe/buffetförsäljning) arrangeras så att det finns tillräckligt med
utrymme för kunderna att köa
Undvik kontantbetalning (vill lagen ha Mobilepay i bruk så hör av er SNABBT till kassören Tove
Gustafsson)
Försäljaren måste försäkra sig om kundens handhygien (det skall finnas handdesinficering då
kunden kommer till försäljningsståndet)
Undvik att använda redskap i samanvändningssyfte. Det här betyder att försäljaren ger
kaffemuggen till kunden, ingen kund tar själv kaffe ur pumptermos.
Utgå i försäljningen från färdigpackade produkter
Alla försäljare måste ha GOD HANDHYGIEN! Händerna tvättas, plasthandskar används av
försäljare...plasthandskar byts varje gång de blir kontaminerade! Före handskar kläs på
desinficeras händerna.
En och samma försäljare sköter samma moment i försäljningen dvs. en försäljare sköter kaffet,
en betalningen osv.

