Corona riktlinjer för Ringette
(uppdaterad 2021-03-03)

Generella direktiv
1. Spelare och ledare samt övriga uppmanas att följa RF och folkhälsomyndighetens allmänna råd
2.
3.

4.

5.
6.

avseende att minska smittspridningen.
Respektera lokala regler i kommun och ishall.
Generella rekommendationer att följa.
- Tvätta händerna noga med tvål och vatten
- Hosta i armvecket
- Undvik att röra ansiktet med händerna
- Använd social distansering om minst 1 m
- Besök inte människor i riskgrupper
Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och
med minst sju dagar från första symptom samt de 2 sista dagarna varit feberfri. Insjuknar man under
idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
Spelare och ledare transporterar sig om möjligt i egna bilar alternativt cykel. Samåkning eller resa via
kollektivtrafiken ska undvikas i möjligaste mån.
Respektive ledare ombesörjer en genomgång för samtliga spelare kring smittspridning, vikten av
hygien, information kring regler, förhållningssätt och rutiner kopplade till Coronapandemin.

Omklädningsrum
1.
2.
3.
4.

Eventuella hårdare regler från Ishall har företräde, tex att omklädningsrum är avstängda. I sådana fall
ombeds spelare komma ombytta. Möjlighet att knyta skridskor utomhus bör anordnas.
Använd social distansering om minst 1 m.
Samtliga spelare använder egen handduk.
Varje spelare använder sina egna personliga tillbehör såsom hårborste, kam, deodorant etc.

5.

Endast spelare, ledare och personal med direkt koppling till laget ska vistas i omklädningsrummet.

Isen/spelarbåsen
1. Eventuella hårdare regler från Ishall har företräde, tex att hallen är avstängd.
2. Varje spelare har sin personliga vattenflaska, INGA ”allmänna” flaskor
3. Inga handdukar ska finnas i båset, spelarna använder pappershanddukar eller liknande. Undantag är
målvakterna som kan ha handduken på respektive målbur.
4. Tränarna använder egen vattenflaska och visselpipa.
5. Inga handskakningar eller ”highfive” med spelare/domare före, under eller efter match

Publik och besökare
1.
2.
3.
4.

Eventuella hårdare regler från kommun/Ishall har företräde, tex att publik och andra besökare inte är
tillåtna.
Antal spelare + ledare + publik max uppgår till det antal som FHM tillåter för allmänna
sammankomster. Detta gäller i samband med träning, match eller annan aktivitet inom Ringette.
Endast aktiva och nödvändiga funktionärer medverkar vid aktiviteter. Publik och besökare vistas på
läktare.
Publik och besökare håller avstånd på 2m mellan varandra.

Seriespel
1.

Svenska Ringetteförbundet har tills vidare ställt in seriespel för säsongen 2020-2021.

Träningsverksamhet
1.
2.
3.

Utomhusträning med avstånd är ok för alla åldrar.
Träningsverksamhet i ishall för individer födda 2002 eller senare är ok.
Ytterligare anpassning bör ske för att undvika fysisk kontakt under träning.

Enstaka matcher
I folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd finns beskrivet att enstaka matcher för
närvarande inte bör genomföras.

Riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget
Vi rekommenderar samtliga klubbar att för sin verksamhet utnyttja Folkhälsomyndighetens
riskbedömningsverktyg för att säkerställa verksamheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

