
Nya KORONAANVISNINGAR I EKENÄS BOLLHALL 23.11.2020            

Uusi KORONA OHJEISTUS TAMMISAAREN PALLOILUHALLISSA 23.11.2020 

• Kom på match endast om du är helt frisk! 

• Det finns bra med plats på läktarna under juniormatcherna. På läktarna sitter vi umgängesvis 

och lämnar säkerhetsavstånd (minst en tom plats) mellan varje familj/par/grupp. Vi använder 

endast varannan bänkrad. Under tiden 23.11-13.12.2020 kan vi tyvärr inte ta emot publik på 

våra hemmamatcher. Endast funktionärer (bortalagets chaufförer hör till dessa) kan få 

tillstånd att vara i bollhallen under matcherna. 

• Vi ber alla hålla säkerhetsavstånd, använda mask och undvika att i onödan förflytta sig 

inomhus i bollhallen. Alla personer över 15 år bär ansiktsmask inne i bollhallen (undantag 

under idrottsprestation) .  

• Juniorerna rekommenderas komma färdigt ombytta till hallen, omklädningsrummen är små 

så vi rekommenderar att bortalaget använder bollhallens norra hörn som samlingsplats. 

• Kom ihåg god handhygien! 

• Vi behöver inte registrera namnen på alla som är i hallen, endast spelare och funktionärer 

och de registreras i protokollet. 

• Ifall omklädningsrummen används rekommenderar vi att inte spendera onödig tid där. 

Vi tackar för samarbetet och ser fram emot en givande handbollssäsong! 

• Tule otteluun ainoastaan terveenä! 

• Katsomossa on hyvin tilaa junioriotteluissa, mutta katsomossa istutaan seurueittain 

noudattaen turvavälejä (jätetään vähintään yksi tyhjä paikka joka seurueen väliin) ja jätämme 

joka toisen penkkirivin tyhjäksi. 23.11-13.12.2020 välisenä aikana emme valitettavasti voi 

sallia yleisöä kotiotteluissamme. Ainoastaan toimitsijat (vierasjoukkueen autonkuljettajat 

lukeutuvat näihin) voivat oleskella palloilihallissa otteluiden aikana. 

• Varmistakaa turvavälit, käyttäkää kasvomaskeja ja välttäkää turhaa liikkumista hallin 

sisätiloissa. Kaikki yli 15 vuotiaat käyttävät kasvomaskia palloiluhallin sisätiloissa (poikkeus 

urheilisuorituksen aikana). 

• Juniorit pyydämme tulemaan valmiiksi pelivaatteissa kentälle, pukuhuoneet ovat pienet ja 

siksi suosittelemme että vierasjoukkue käyttää hallin pohjoista kulmaa 

kokoontumispaikkana. 

• Muista hyvä käsihygienia! 

• Ei ole tarvetta kirjata kaikkien hallissa olevien nimiä. 

• Pelaajien ja toimitsijoiden nimet riittävät, ja he löytyvät pöytäkirjasta. 

• Mikäli pukuhuoneita käytetään suosittelemme että pukuhuoneissa ei vietetä aikaa turhaan.  

Näitä sääntöjä noudattamalla huolehdimme osaltamme siitä, että voimme pelata kauden loppuun 

asti! 

Med vänliga handbollshälsningar/ Käsipalloterveisin, Ekenäs Idrottsförening / Handbollssektionens 

styrelse 


