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Tyringe	Hockeys	riktlinjer	för	verksamhet	för	barn	och	ungdomar	med	anledning	
av	Coronapandemin.	Riktlinjerna	gäller	fr.o.m.	ovan	datum	men	kommer	att	
uppdateras	löpande.	Se	till	att	du	följer	senaste	versionen.	
	
För lagen gäller samma rutiner och föreskrifter oaktat om det är träning, träningsmatch 
eller tävlingsmatch. 

 Spelare och ledare samt övriga uppmanas att följa RF och folkhälsomyndighetens 
allmänna råd avseende att minska smittspridningen.  

 Generella rekommendationer att följa: 
o Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten alternativt handsprit. 
o Hosta i armvecket 
o Undvik att röra ansiktet med händerna 
o Håll avstånd – undvik trängsel 
o Besök inte människor i riskgrupper 

 Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan 
stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under 
idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Symtom att kontrollera är t.ex. 
kroppstemperatur över 37,5°C, halsont, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, 
muskelvärk (inte träningsvärk eller tidigare skada) och om någon annan 
närstående i familjen uppvisat ovanstående symptom. Du bör också testa dig för 
att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. 
Barn som är yngre än sex år behöver inte testa sig. 

 Varje spelare använder sina egna personliga tillbehör såsom hårborste, kam, 
deodorant, handduk, etc. 

 Varje spelare har sin personliga och namnade vattenflaska. 
 Den som testats positiv för Covid -19 ska stanna hemma minst sju dagar från 

insjuknandet inkluderat två friska dagar innan återgång till träning.  
 Rapportera snarast till Tyringe Hockey, ledare inom laget som man tillhör, om du 

eller någon i ditt hushåll testats positiv för Covid-19. 
 När spelare/ledare eller någon i deras hushåll är bekräftad med Covid -19 ska 

spelare/ledare stanna hemma från aktiviteter och dag 5 från den dag då positiva 
beskedet om Covid -19 lämnades till hushållet skall även spelare/ledare testa sig. 
Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har Covid-19. 
Vid negativt resultat på testet kan spelare/ledare återgå i träning.* 

 När person med bekräftad smitta deltagit i aktivitet i en träningsgrupp, 
uppmanas alla i gruppen som närvarat vid den givna aktiviteten att testa sig så 
snart som möjligt samt en gång till fem dagar efter senaste gången man träffade 
personen, även om man är symptomfri. Är man symptomfri kan man dock 
fortsätta att delta i aktiviteter under tiden.* 

 

*Gäller ej symptomfria spelare/ledare som är vaccinerade med två doser vaccin och det 
har gått minst två veckor sedan sista dosen. 


