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Vi i Näsvikens IK ska efter bästa förmåga följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
Svenska Fotbollförbundets riktlinjer under fotbollsskolan 2020. För att undvika trängsel och
smittspridning av covid-19 har vi antagit ett antal åtgärder i planeringen för fotbollsskolans
upplägg.
Vi har valt att i år dela upp fotbollsskolan med ett pass på förmiddagen (09:00-12:00) för de
yngre deltagarna och ett pass på eftermiddagen (13:00-16:00) för de äldre. Med ett utrymme
på 1h mellan passen behöver inte de två grupperna mötas på Tunet.
Vid samling på måndagen kommer barnen att direkt hänvisas till sina samlingsplatser med
hjälp av ledare/funktionärer på plats. Ingen samling framför altanen kommer att hållas.
Övriga dagar går barnen även då direkt till sina samlingsplatser. Vid dagens slut kommer vi
att släppa iväg grupperna med jämna mellanrum för att minska antalet barn och föräldrar
som möts vid utgången.
Ingen lunch kommer att serveras, detta gör att vi kan eliminera ett tillfälle där hålla
avståndet till varandra är svårt. Istället kommer ett mellanmål att serveras på respektive
grupps samlingsplats, de olika grupperna kommer alltså inte att samlas vid denna måltid.
Vi behåller samma antal ledare till fotbollsskolan, vilket gör att vi kan ha 4–5 ledare per
grupp. Detta innebär bl.a. att arbetet med att hjälpas åt att hålla avståndet till varandra
underlättar. Med färre antal grupper samtidigt på Tunet kan vi dessutom sprida ut
grupperna ännu bättre än tidigare på den stora yta vi har tillgång till.
Möjligheten till handtvätt med tvål och vatten kommer att vara god. Under både
förmiddagens och eftermiddagens pass kommer deltagarna att delas upp i fyra grupper
(med ca 10–15 barn per grupp), där varje grupp tilldelas en enskild toalett med tillhörande
handfat. Före måltid kommer alla (ej samtidigt) att gå till respektive grupps tilldelade
handfat för att tvätta händerna. Ansvariga på plats kommer att sanera dessa ytor på
uppsatta tider under dagens gång.
Ledarna kommer i största möjliga mån försöka anpassa övningar och lekar för att minska
risken för närkontakt mellan barnen. Som vanligt använder alla barn sin personliga
vattenflaska som de får på fotbollsskolans första dag.
Självklart gäller för samtliga att vid minsta sjukdomskänsla stanna hemma. Hela
anmälningsavgiften betalas tillbaka om det anmälda barnet med anledning av detta inte kan
delta på fotbollsskolan, även vid sent återbud.
Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta Josephine Andersson på
telefonnummer 070-65 65 249 eller via josephine6565@icloud.com
Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst,
läkemedel, folkhälsa m.m.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hs
lf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf (Hämtad 2020-06-12)
Svensk Fotbolls verksamhet under Corona – beslut, riktlinjer och råd
https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_188725/scope_0/ImageVaultHan
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