Covid- 19 Information
-till samtliga aktiva och lagledare som kommer att besöka Idre Fjäll i
samband med Säsongspremiären i Sprint och SM i Kortdistans.
Det är och kommer bli en annorlunda tid som vi lever i nu och vi måste vara försiktiga så att Covid-19
inte kommer in i vår idrott. Vi måste vara extra försiktig och skydda alla funktionärer, lagledare och
inte minst våra aktiva. I samband med denna tävling så vill vi BARA ha folk som är nödvändig för att
tävlingen ska kunna genomföras på plats. De som FÅR vistas i området är därför BARA funktionärer,
lagledare och de aktiva som ska tävla. Vi får INTE ta med oss publik till tävlingen. Ett exempel på
publik är sambo, föräldrar och barn. Varken på stadion eller spåret. Och detta är för att skydda våra
aktiva!! De som kommer att få tillstånd att vara på stadion bär sin ackreditering, om man inte bär sin
ackreditering avvisas man från området.
Vid minsta symtom innan avresa så MÅSTE man stanna hemma och försäkra sig om att det INTE är
Covid-19. Om det skulle uppstå symptom på plats i Idre Fjäll så måste en isolering ske och sedan vidta
åtgärder för att försäkra oss om att det inte är Covid-19. Ta kontakt med tävlingsorganisationen om
det skulle uppstå några frågor eller funderingar.
För att vi ska kunna genomföra tävlingarna är det viktigt att alla följer råden som finns och vi alla
hjälps åt att ha social distansering och att man tänker på att hålla god handhygien så som att sprita
och tvätta händerna ofta. Extra noga måste vi vara vid maten och gemensamma utrymmen. Tänk
även på att hålla dig till de grupper som du normalt sett umgås med.
Jag skriver det igen att tävlingarna inte en offentlig tillställning och därmed INTE öppen för publik.
Förutsättningarna för att vi får genomföra tävlingarna är att den är PUBLIKFRI!
Vänligen respektera detta och följ oss GÄRNA från soffan, för tävlingarna sänds på SVT.
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