
Olympiahallen håller fortsatt öppet 
”Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar från den 1 april, 

PUBLICERAT 01 APRIL 2020 AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har 
symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt 
Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 
70 år bör vara särskilt försiktiga.”

Vi ber er att respektera myndigheternas beslut och direktiv och 
Olympiahallens egna riktlinjer med SBF Corona.


Vi ber er också att hålla er informerad om respektive organisation, med 
verksamheter i Olympiahallen, och deras egna och deras idrottsförbunds 
direktiv - när det gäller träningar, tävlingar, event och andra aktiviteter med 
sammankomster.  


Aktuell information finner ni på respektive verksamheters hemsidor och 
sociala medier!

oh! Information



Hur vi hjälps åt i hallen för att begränsa den pågående 
samhällsspridningen av Corona-viruset!

Generella regler i hallen!

SBF Corona 2020!
(Sunt Bond Förnuft)

• Vi hjälps åt med god hygien, tvätta händerna ofta och ordentligt, minst 
efter varje toalettbesök och gärna direkt när ni kommer in till hallen.

• Vi håller rekommenderade avstånd ifrån varandra och samlas inte i 
större grupper.

• Vi hälsar, men gör hälsningar utan handslag och kroppskontakt
• Hallens personal städar kontinuerligt toaletterna, dörrhandtag och 

öppna ytor vid cafeterian
• Känner man sig sjuk ska man inte vistas i hallen
• Hallen följer direktiv från myndigheter om andra eventuella åtgärder

Vi tackar er alla för att vi hjälps åt med att minska smittspridningen i hallen!  



HTK och HBK’s riktlinjer för klubb, tränare och föräldrar

Grundat på de nya anvisningarna och de förtydliganden som kom den 1 april 
2020 om att undvika större folksamlingar har Helsingborgs Tennis och 
Badmintonklubb upprättat en riskanalys kopplat till träning och spel i 

Olympiahallen.  
• Klubbarna gör den bedömningen att inomhusträning kan fortsätta i Olympiahallen utefter 

deras egna riskbedömningar.Olympiahallens riktlinjer (SBF Corona) i hela hallen  
•  Byt om hemma 
•  Tvätta händerna före träning 
•  Använd egen vattenflaska, dela ej 
•  Tvätta av lånerack om du använt det 
•  Håll lagom avstånd ifrån varandra, skaka inte hand 
•  Undvik att röra ögon, näsa och mun 
•  Nys, hosta i armveck 
•  Föräldrar, syskon och kompisar ges inte möjlighet att närvara i hallen  
    under träning. För de yngsta kan en förälder följa med in tills träningen   
    startar för att sedan lämna hallen. 
•  Stanna hemma om du känner dig krasslig. Du behöver varit frisk i två  
    dagar innan du kommer till träningen 
•  Tränare har rätt att vid symptom be adept lämna träningen, så föräldrar får          
    vara anträffbara via sina mobiltelefoner 
•  Har du varit utomlands de senaste 14 dagarna får du inte komma till   
    träningen


