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Vi  har  e�  ansvar  som  förening  inom  RF  a�  göra  allt  vi  kan  för  a�                 
minska  smi�spridning  i  samhället  och  se  �ll  a�  vården  klarar  sig  och              
inte   blir   överbelastad.   
		
		

		
1. Färre  i  hallen.  Bara  tränare  och  ak�va  �llåts  vara  i  hallen,  om  inte  särskilda  skäl                 

föreligger,  för  a�  minska  antalet  människor  i  hallen  sam�digt.  Ak�va  som  inte  själva               
tar   sig   �ll   hallen   blir   hämtade   och   lämnade   utanför   hallen.     
  

2. Krassliga  och  sjuka  stannar  hemma.  Alla  som  känner  sig  det  minsta  sjuka  stannar               
hemma  �ll  dess  de  är  helt  symtomfria  och  väntar  y�erligare  minst  2  dagar  med  a�                 
komma  �llbaka  �ll  hallen.  När  familjen  är  sjuk  men  inte  den  ak�va  tar  vi  det  säkra                  
före  det  osäkra  och  stannar  hemma  �ll  familjen  är  helt  symtomfri.  Man  kan               
for�arande   vara   bärare   av   smi�a.   
  

3. Särskild  fokus  på  god  hygien.  Tvä�a  händerna  ordentligt  med  tvål  och  va�en  innan               
och  e�er  träning.  Det  uppmuntras  a�  även  tvä�a  händerna  emellanåt  under  träning.              
Handsprit  finns  �llgänglig  under  träning  som  komplement.  Hosta  eller  nys  i             
armvecket.   
  

4. Ta  ansvar  för  a�  inte  sprida  smi�a.  Dela  inte  handdukar,  va�enflaskor,  matsäck  och               
annat   som   kan   sprida   smi�an   vidare.   Håll   avstånd   under   träningen   så   go�   det   går.     
  

5. Barn   blir  sällan  allvarligt  sjuka  i  Covid-19  men  utgör  for�arande  en  grupp  som  är                
mo�agliga  för  smi�a  och  kan  smi�a  personer  i  riskgrupper.  Många  är  vaccinerade  nu               
men   långt   ifrån   alla.   
  

6. Vid  utlandsresa:  FHM:s  rekommenda�on:   Alla  som  reser  in  i  Sverige  från  länder              
utanför  Norden  rekommenderas  a�  testa  sig  e�er  ankomsten  �ll  Sverige.  Alla  bör              
dock  vara  extra  uppmärksamma  på  sjukdomssymtom  e�er  resa  och  stanna  hemma             
och   testa   sig   om   man   får   symtom.   

Twisters   regel:    Om   du   testar   dig   och   får   nega�vt   svar   kan   du   komma   �ll   hallen   e�er   
det   svaret   annars   stanna   hemma   i   minst   5   dagar   för   a�   se   om   du   får   några   symptom . 	
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