Til dig der dyrker udendørs
aktiviteter hos Firmaidrætten
FIRMAIDRÆTTENS RETNINGSLINJER IFT COVID-19
• Når du møder l ak viteten, skal det ske så tæt som muligt på start dspunktet
• Når du som deltager ankommer l Hannerup l en given ak vitet, er det vig g du mødes der hvor ak viteten
foregår.
• Lokaler må kun bruges l at hente og aﬂevere udstyr.
• Det anbefales at der bruges personlige rekvisi er køller og bold/kugler/grise.
• Bruger du Firmaidræ ens rekvisi er skal du bruge en kølle og bold/kugler/grise som ikke må deles med andre
spillere.
• Du skal spri e køller, kugler og scoretavle af inden du bruger dem og igen når du lægger dem på plads.
• Der skal holdes 1 meters afstand før og e er ak vitet og 2 meter afstand l både med- og mod spillere under
ak vitet.
• Drikkevarer må kun medbringes l eget brug.
• Deltagerne skal selv medbringe håndsprit og sørge for god håndhygiejne.
• Deltager med symptomer må IKKE deltage i nogen ak viteter, heller ikke ved milde symptomer.
• Sig tak for kampen uden håndtryk.

Myndighedernes generelle anbefalinger og retningslinjer
• Husk at overholde forsamlingsforbuddet
• Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med
vand og sæbe.
• Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
• Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem
selv ved milde symptomer.

Hav god håndhygiejne –
vask eller sprit dine hænder tit

Host og nys i dit ærme
– ikke dine hænder

Hold afstand
– og bed andre tage hensyn

DYRK SAMMENHOLDET –
PAS PÅ DIG SELV OG
DE ANDRE DELTAGERE
Både før, under og efter aktiviteten
FREDERICIA FAG OG FIRMAIDRÆTSFORBUND

