Reglement for smittevern ved kamper i Orklahallen

Smitteforebyggende tiltak
Smittevernets «gylne treenighet» (I prioritert rekkefølge) :
1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.
2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid
3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp – alltid

Husk at alle skal følge 1-meters regelen, til enhver tid.
med unntak av spillere i kampaktivitet

Hygienetiltak i Orklahallen
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-

Alle skal desinfisere/vaske hendene:
o Når man ankommer hallen.
o I pausen (unntatt de som spiller med klister).
o Når man forlater banen etter kampslutt.

-

Alle som deltar i aktiviteten skal:
o Unngå hånd til ansikt.
o Unngå håndhilse, klemming, «feiring» og annen unødvendig fysisk kontakt.
o Hoste i albuekroken eller i et papir som kastes (med påfølgende
håndvask/desinfisering).
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Spillere og støtteapparat
-

Spillere møtes opp samlet utenfor Orklandsbadet Hovedinngang, og går samlet inn til
garderoben.

-

Infoskjermene i Orklahallen angir lagene og garderobene som skal benyttes

-

Reglene for antall spillere som kan delta på kamp er som tidligere

-

Ansvarlig arrangør skal føre liste over hvem som er til stede
o

Spillere/trenere som står på kampkortet trenger ikke registrere seg via QR kode

-

Innmarsj og presentasjon av spillere/ledere/dommere før kamp blir ikke gjennomført.

-

Lagene skal ikke bytte side etter pause

-

Lagene skal ikke takke hverandre for kampen etter endt kamp, gå rett å hente alt av utstyr
fra innbyttersonen og gå direkte i garderobe.

-

Bane 1 benyttes til alle kamper

-

Ingen lag skal varme opp til kamp på samme bane som annen gruppe/lag har aktivitet.
Oppvarming kan imidlertid skje på areal der det er mulig med 1-meters avstand

-

Det avsettes tid til oppvarming/klargjøring på 20 minutter mellom hver kamp

-

Vent med å gå inn på banen til lag(ene) som er der fra før har forlatt banen
Innbytterbenker/-stoler (og tidtakerbord) skal vaskes før neste gruppe får tilgang, arrangør er
ansvarlig for at dette blir gjennomført

-

Garderobe- /dusjanlegg i Orklahallen kan benyttes ved kamp, men 1-meters regelen gjelder

-

Garderobene skal vaskes etter hver kamp (kontaktpunkter mv). Arrangør har ansvar for
dette.

-

I dager der det er mange kamper samtidig, så ønsker vi at dere er raske i garderoben, slik at
vi får startet med å vaske til neste lag som skal ha garderobe
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Publikum
Tilskuertall ved kamper i Orklahallen;
Det er svært krevende for OIL Håndball å være ansvarlig og følge opp restriksjonen på maks 50
personer (spillere + publikum) til stede ved kamper i Orklahallen. Det er mange som ønsker å se
kamper fra tilskuerplass, men dessverre er det plass til kun ytterst få. Dette skaper store
utfordringer for klubben.
OIL Håndball har derfor besluttet å stenge klubbens kamparrangementer i Orklahallen for
publikum, unntatt for bortelagets sjåfører (maks 5 personer).
Det betyr at det heller ikke vil være tilgang på kiosk.
Det vil fortsatt være behov for arrangementsstab til stede under kampene, bl.a for å vaske
kontaktpunkter, samt for å se til at tribunen er tilnærmet tom for folk.
Ovennevnte settes i verk fom mandag 23. november 2020 og gjelder i første omgang ut
kalenderåret 2020.
Vi beklager dette, men slik situasjonen er nå så finnes det ingen annen løsning på denne
utfordringen.

-

Publikum skal benytte den gamle inn- /utgangen til Orklahallen

-

Publikum skal oppholde seg på tribunen

-

Publikum skal registrere seg inn via QR kode som henger ved inn-/utgang
Det blir også kampverter som hjelper til med registreringen i inngangen
Listen skal oppbevares i 10 dager av arrangøren Orkdal IL eller Orkanger IF

-

Siden vi som arrangør må leie av Orklahallen for å gjennomføre kamper, så tar arrangøren 50
kr i inngangsbillett for voksne (Barn gratis). Det oppfordres til å betale med kort/Vipps.

-

Det er mulighet for å kjøpe seg noe i kiosken, vi ønsker der også at det betales med
kort/Vipps

-

1-metersregelen gjelder også på tribunen – og da med max antall 5 sjåfører for bortelag pr
kamp.

-

Publikumstoalett er tilgjengelig i foajeen ved inn- /utgangen

-

Etter endt kamp må alle spillere/publikum enten dra fra hallen, eller oppholde seg på
tribunen
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Oversiktskart inn-/utganger

Spillere og ledere: Inngang via hovedinngang – ta til høyre i foajeen
-

Garderobeoversikt står på infoskjermene
Garderobene låses ikke, ikke la verdigjenstander ligge igjen
Rydd og forlat garderobe så snart som etter kampslutt/dusjing

Publikum: Inngang via hovedinngang – gå rett gjennom og ut igjen på
baksiden, ta til høyre.
-

max antall 5 sjåfører for bortelag pr kamp. –
Publikum betaler pr Vipps eller med kort, og registrerer seg via QR-kode
Publikum skal oppholde seg på tribunen
Forlat hallen etter kampslutt

Husk: Er du syk så hold deg hjemme, god hygiene og avstand!
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