Retningslinjer omhandlende brug af
mundbind/visir.
Retningslinjer gældende for brug af mundbind/visir for spillere samt trænere og holdledere, med
ikrafttrædelse d. 29 oktober 2020:
Fra du ankommer til Frøs Arena og tilhørende haller, og til du er i omklædningen skal der bæres mundbind.
Herefter skal der ikke bæres mundbind så længe du er i gang med din aktivitet. Når aktiviteten er færdig og
omklædningsrummet forlades skal du igen bære mundbind så længe du opholder dig i hallen, da hallen er
offentlig rum. Vi henstiller desuden til at der bæres mundbind ifm. transport til og fra styrkerummet.
Mundbind/visir retningslinjen gælder for alle trænere og ledere.
Mundbind/visir retningslinjen gælder for alle spillere fra 12 år og op.
Det er spillernes ansvar at sørge for mundbind til sig selv.
Til trænere og holdledere vil der i træneromklædningen være mundbind tilgængelig. Sørg for at få et
mundbind afhentet inden påbuddet træder i kraft.
Alle øvrige COVID-19 retningslinjer er stadig gældende. Se mere på https://www.vojens-ik.dk/covid-19-2/
Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte VIK´s COVID-19 udvalg via mail: sup1.vik@gmail.com

Retningslinjer gældende for brug af mundbind/visir for forældre og publikum i Frøs Arena, med
ikrafttrædelse d. 29 oktober 2020:
Fra torsdag d. 29 oktober indføres der krav om brug af mundbind eller visir alle steder, hvor offentligheden
har adgang. Kravet er gældende når man bevæger sig, og altså ikke når man sidder ned. Du skal derfor
bære mundbind fra du træder ind i Frøs Arena til du sidder på din plads. Rejser du dig for at bevæge dig et
andet sted hen, skal du igen bære mundbind.
Mundbind er naturligvis også gældende hvis du besøger cafeteriet i hallen.
Alle øvrige COVID-19 retningslinjer er stadig gældende. Se mere på https://www.vojens-ik.dk/covid-19-2/
Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte VIK´s COVID-19 udvalg via mail: sup1.vik@gmail.com

Med venlig hilsen
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