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oh! Information Covid-19

Olympiahallen håller fortsatt öppet
Beslut om skärpta allmänna råd i Skåne lä
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN - PUBLICERAT 27 OKTOBER 2020

”Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, fattat
beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Skåne län uppmanas nu att undvika kollektivtra k och
att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum.

Vi ber er att respektera myndigheternas beslut och direktiv och Olympiahallens
egna riktlinjer gällande 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.
Olympiahallens motionärer med abonnemang och bokning av löstider omfattas
tillsvidare INTE av de nya besluten, utan bokas och spelar som tidigare.
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Aktuell information nner ni på respektive verksamheters hemsidor och sociala
medier!
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SBF Corona 2020
(Sunt BondFörnuft
Hur vi hjälps åt i hallen för att begränsa den pågående samhällsspridningen av
Covid-19 -viruset

• Olympiahallens motionärer med abonnemang och bokning av löstider omfattas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tillsvidare INTE av de nya besluten, utan spelar som tidigare - oavsett ålder
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 kroppskontak
Hallens personal städar kontinuerligt toaletterna, dörrhandtag och öppna ytor
vid cafeteria
Bastun är tillsvidare stäng
Max 5 personer samtidigt i gymme
Kom gärna ombytt och duscha hemma (tillsvidare är omklädningsrum öppna
Känner man sig sjuk med minsta symtom - ska man inte vistas i halle
Hallen följer myndigheternas direktiv gällande andra eventuella åtgärder
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Vi tackar er alla för att vi hjälps åt med att minska smittspridningen i hallen!

HTK och HBK’s riktlinjer för klubb, tränare och föräldra
Grundat på de nya anvisningarna och de förtydliganden som kom den 28 oktober
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
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deras egna riskbedömningar.Vissa åldersgrupper kan komma att få riktade direktiv.
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 rekommenderas att inte 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

Viktig information i vårt gym!
-

Covid-19 - hjälp till med att hålla rent
torka av maskinernas sittytor efter genomförda övningar
torka av stänger och hantlar
För allas trivsel!
Ställ tillbaka vikter och stänger efter din träning
Tack för visad hänsyn!

När du kommer och lämnar hallen!
Ta vägen till våra toaletter
och tvätta dina händer!
Vi tackar er alla för att vi hjälps åt med att minska smittspridningen i hallen!

