
 

Covid-19 atatillugu periuusissat 
 

Piffissaq ingerlareersimalerpoq timersortarfiit ammaqqinneraniilli. Timersortarfiit ammaqqinneranik 
malittarisassat pilersinneqarsimapput atuisunut maleruaqqusat paasissutissallu pisortanit suliat 
naapertorlugit.  

Massakkut takusinnaalerparput nalimmassaasoqartariaqartoq aaqqiissuteqarnissarlu 
pisariaqalersoq atuisut eqqarsaatigalugit, uani eqqarsaatiginerullugu atuisut timersoreeraangamik 
paarlaattarneri pillugit tassani klubbit paarlaannerini ataatsimoornerit annertuut 
pinaveersaartinniarlugit, pisortanit killilersuinerit malillugit inuit taamaallaat100-t timersortarfimmi 
isersimaqqusaanerat naapertorlugu. 

Sungiusarnerit ingerlanneqarnissaat 

Sungiusarneq sioqqullugu: 

• Peqqinnissaqarfiup maleruaqqusai kiisalu innersuussutai malinneqassapput. 
• Sungiusartut kajumissutsminnillu ikiuuttut tunillatsiasutut malunnaateqarsinnaasut 

eqqummaarilluartariaqarput sungiusarnerit aallarteqqinnissaannut. 
• Meeqqat timersoriat angajoqqaaminnik aggiunneqartut sapinngisamik timersortarfiup 

silataanut imaluunniit isaariaanut oqqunneqassapput, isiginnaartoqarsinnaaneq pillugu 
isersimasinnaasut killeqarmata, ataanili atuaruk ”sungiusarnerup iluani”  

• Sungiusariat sungiusaasullu timersortarfimmut isilinnginnermi pinngitsooratik assatik sprit-
mik isaariaaniittumi tanittassavaat. 

Sungiusarnerup iluani: 

• Sungiusaqatigiit iluanni pinngitsoorani sungiusaasoqartassaaq imaluunniit inersimasumik 
ilalerlutik. 

• Sungiusarnerup iluani eqqummaariffigineqassaaq maleruaqqusat maleruarneqarnissaat. 
Ataatsimoorluta akisussaaffigaarput, nalornissuteqaruit timersortarfimmi sulisut 
saaffigisinnaavatit. 

• Ataatsimoornerit pillugit killilersuinerit peqqutaallutik meeraq ataasiinnarmik 
nakkutiginnittumik ilaqassaaq uani anaanaq, ataataq paarsisorluunniit, maleruaqqusani 
inuit timersortarfiup iluani amerlanerpaamik 100-uinnaaqqussaanerat malillugu. 

Sungiusareernerup kingorna: 

• Sungiusarneq naammasseqqammiinnartoq sapinngisamik timersortarfik 
qimanneqartassaaq 15 minutsit nalinginnaasumit sungiusarfiusoq sioqqullugu tamanna 
pissutaavoq hold-it allat isertussaammata. 

• Sungiusartoq imaluunniit aqutsisoq nualluummik corona-mik malunniuteqarsimaguni 
tunillatsissimallunilu, taava pinngitsoorani Timersortarfik, peqatigiiffik, sungiusaasut aamma 
sungiusaqataasut paasitinneqassapput. 

Sungiusarnerup iluani isiginnaartut: 

• Timersortarfimmi sungiusartoqarnerani isiginnaartoqaqqusaanngilaq eqqaassanngikkaanni 
sungiusariaq meeraq ataaseq ingiallorteqarsinnaanera. (Isersimasut 100-t tikinngippagit 
isiginnaartoqarsinnaatitaavoq imminnulli qanillinaveersaarnissaq eqqumaffigiuk)  



 

Covid-19- protokol 
 

Der er nu gået noget tid efter hallerne er genåbnet. Der har siden nedlukningen i foråret fik 
hallen nedskrevne ordensreglement for brugerne, det tyder på at vi skal finde løsninger på 
hvordan vi tilpasser os for gældende restriktioner og ordensreglement herunder at hallen 
laver forskudte træningstidspunkter, således at større forsamlinger ved skifte undgås. 

For afvikling af træning 

Før træning: 

• Sundhedsmyndighedernes til en hver tid gældende retningslinjer og anbefalinger 
følges. 

• Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af 
træning. 

• Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske om muligt uden for hallen eller 
i gangen, da der ikke er meget plads til tilskuere under træning grundet restriktioner, 
læs dog punktet ”under træning” nedenfor. 

• Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning.  

Under træning: 

• Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. hold. 
• Vær altid opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud under 

træningen. Det er et fælles ansvar, du kan altid henvende dig til personalet.   
• Grunden forsamlingsforbuddet må man kun have som barn maks. 1 ledsager med, 

herunder mor, far eller en anden form for ledsager som er ansvarlig for barnet, dette 
udelukkende risiko for at samles mere end 100 personer. 

Efter træning: 

• Alle forlader hallen kort efter træningen er slut pga. forskudte træningstidspunkter 
betyder det også at man skal forlade hallen 15 minutter før planlagt slut, således en 
anden klub eller hold kan komme ind. 

• Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-
19, skal hallen, foreningen, trænere og medspillere orienteres om dette. 

Tilskuere ved træning: 

• Der må ikke befinde sig tilskuere i hallen under træning, bortset fra at man må have 
en ledsager med som barn. (Dette gælder ikke hvis tilstedeværende er under 100 
personer dermed kan tilskuere accepteres, dog med god afstand til hinanden)  


