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Smittskyddsåtgärder vid match.

-Ta ställning till hur många åskådare ni beräknar ha på matchen (ansvaret vilar på det lag
som har hemmamatch)
-Kontrollera vaccinationsbevis om ni beräknar att det blir över 50 åskådare.
-Informera gästande lag om vad som gäller just den aktuella matchen.
-Informera åskådarna under matchen om:

● att undvika trängsel vid in- och utpassering i ishallen samt till cafeterian och att hålla
avstånd

● att endast sittande åskådare är tillåtna
● att avstånd ska hållas mellan sällskap
● max 8 i varje sällskap

-Ställ fram handsprit i anslutning till entrén (finns i cafeterian)

Rutin för kontroll av vaccinationsbevis
(gäller vid alla matcher där förväntat antal åskådare kommer att överstiga 50 personer)

- Kontroll av vaccinationsbevis ska ske i anslutning till entrén till ishallen (helst utomhus). (se
till att trängsel undviks)
- Kontroll av vaccinationsbevis ska också ske av de som redan befinner sig i ishallen sedan
innan.
- Kontroll av vaccinationsbevis ska ske av alla som är över 18 år med undantag för spelare,
ledare och funktionärer för aktuell match.
- En person ska också kunna legitimera sig med en identitetshandling för att förvissa sig
om att det är deltagarens vaccinationsbevis.
- En person som är under 18 år behöver inte uppvisa vaccinationsbevis. Personens
ålder säkerställas genom uppvisande av legitimation i tveksamma fall.
- Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har verktyg för verifiering av
vaccinationsbevis. Ladda ner appen!. (Vaccinationsbevis verifiering för dig som
arrangör)

Hur hämtar man vaccinationsbevis?

På E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se kan du hämta ditt
vaccinationsbevis via inloggning med e-legitimation.

Vad gäller om någon vägrar visa vaccinationsbevis eller saknar vaccinationsbevis?
Personen släpps inte in i ishallen. Föreningen har rätt att neka tillträde om en match spelas
och villkoren för matchen kräver kontroll av vaccinationsbevis. Stöd för kontroll av
vaccinationsbevis finns i 8 kap. begränsingsförordningen.

Om en hotfull stämning uppstår bör man backa, stänga entrén och tillkalla polis.

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer
https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

