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KORONAINSTRUKS FOR KAMPARRANGEMENT I
MELHUSHALLEN
Instruksen følger de ulike rollene som kreves for gjennomføring av
kamparrangement.
1. Lagleder/trener skal informere gjestende lag om følgende på forhånd
(informasjonen legges også på nettsidene til Melhus Håndball):
a. registrering i Spond el.l. løsning. For andre besøkende skal de
registrere seg på annonsert løsning før de går inn i anlegget.
b. gjestende lag skal gå direkte til anvist garderobe ved ankomst og
etter kamp, deretter direkte ut av anlegget etter endt kamp.
c. gjestende lag som har mer enn 1 kamp ila. dagen får tilbud om
opphold i Møterom 1 og Auditoriet mellom kampene.
d. ingen oppvarming innendørs (med mindre det er ledig hallflate) –
ta med klær og utstyr for utendørs oppvarming.
e. Maks 1 tilskuer per spiller, maks 12 pr. lag.
f. Det oppfordres til at gjestende lags spillere dusjer hjemme om
hensiktsmessig.
g. All parkering skjer på oversiden av hallen.
h. Inntil videre er kiosken stengt – publikum må ta med snop!
2. Smittevernansvarlige, 3 stk., (gul vest) på kamparrangementet som skal:
a. Smittevernansvarlig 1 – plassering i Vrimleareal
i. Telle publikum inn – maks 24 fordelt på 12 pr. seksjon.
MERK: Publikum slipper KUN inn til den kampen de skal se
og KUN etter den seksjonen av tribunen er tømt for
publikum fra forrige kamp.
ii. Henvise til riktig seksjon – Borte A, Borte B eller Hjemme.
iii. Hjelpe til med registrering / manuell registrering i perm som
oppbevares i 10 dager i Tilsynsvaktbua.
b. Smittevernansvarlig 2 – plassering ved inngang tribune (1
inngang)
i. Viser publikum til riktig tribune og informerer om utgang
ii. Minner publikum om å sitte KUN PÅ OPPMERKET PLASS

iii. Fyller tribunen fra toppen og ned – nederste rekken er siste i
bruk (se an eldre mennesker, bevegelseshemmede og andre
som bør sitte nederst – bruk sunt bondevett & vær
medmenneske).
c. Smittevernansvarlig 3 – plassering ved utgang fra tribuner
i. Tørker over rekkverk/punkter publikum tar på mellom
kampene – kjører Fogger'n på tribune mellom kamper.
ii. Vasker garderober etter gjestende lag.
3. Sekretæriat
a. se til at smittevernregler følges på benken og i sekretariatet.
b. Minne publikum på følgende før kampstart og i pauser:
i. Godt smittevern = full sesong!
ii. Publikum har ansvar for å følge smittevernregler og
registrere seg
iii. God håndhygiene – hold avstand – bli hjemme om du er
forkjølet eller har andre symptomer!
iv. Sitt på oppmerket plass – selv om vi kjenner hverandre!
v. Forlat tribunen umiddelbart etter kampslutt – nye
publikummere kommer straks inn!
4. Dommervert – sørger for at dommerne etterlever smittevern utenom
kamp og legger til rette for at garderober kan benyttes.
5. Tilsynsvakt – i tillegg til ordinære oppgaver skal tilsynsvakt gå over alle 6
toalett med desinfeksjon på toalett, håndvask og kontaktflater ca. 1 gang
pr. time. samt sørge for vask av dommergarderobe.
6. Fordeling av garderober:
a. Hjemmelag bruker garderobe 101- 103
b. Bortelag bruker garderobe 104-106.
c. Unngå at 101 og 102 blir brukt etter hverandre. Det samme med
105 og 106.
Dette for å minske muligheten for at lag møtes på vei inn og ut av hall.

7. Alle lag fra Melhus Håndball skal ha minst en smittevernansvarlig som
skal (1) vaske garderobe før kamp, (2) følge opp smittevern under kamp
og (3) vaske garderobe etter kamp i henhold til instruks.
8. Annet
a. Tribunen er inndelt i 3 deler – Borte 1, Melhus Hjemme & Borte 2.
Dette vil være tydelig merket og hensikten er at
publikumskohortene fra ulike lag ikke skal være i nærkontakt.
b. "Koronainstruks for gjennomføring av trening" gjelder også ifm.
kamp og kamparrangement.
Utstyr til vask finnes i det låsbare skapet til Melhus Håndball i Melhushallen
(nøkkel fås hos Tilsynsvakt). Fogger'n ligger i Tilsynsvaktbua i en svart koffert.

Smittevernets «gylne treenighet»
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.
Sjekk www.handball.no jevnlig for oppdatering og mer utfyllende retningslinjer
for gjennomføring av trening.

