Branchens gemensamma Covid-19-info

30.11.2020

Under hösten har smittofallens och de exponerades antal trots säkerhetståtgärder börjat öka allt snabbare. När golfbanorna stänger är det dags för andra
former av träning. Golfens branschföreningar vill fortfarande tillsammans påminna golfklubbarna och spelarna om ansvar för att trygga det gemensamma
välmåendet också under inomhusträningssäsongen.
Statsrådets principbeslut samt Undervisnings - och kulturministeriets (OKM/UKM) och Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation om
hobbyverksamhet inomhus ger de regionala och lokala myndigheterna möjlighet att med beaktande av det aktuella läget vid behov fatta regionala och lokala
beslut för att förhindra att epidemin sprids. Beslutet om möjliga begränsningar i användning av lokaler som används för hobbyverksamhet gör kommunerna
enskilt. Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s rekommendation behandlar idrottsverksamhet som anordnas i inomhusutrymmen under epidemins
tre faser (basnivå, accelerationsfas, samhällsspridning)

Nya regionala begränsningar och rekommendationer
Alla golfklubbar ombeds att bekanta sig noggrant med de regionala begränsningarna och rekommendationerna som som finns på THL:s hemsidor.
Beakta speciellt den information som gäller för den allmänna hobbyverksamheten. De privata aktörerna rekommenderas att följa samma instruktioner som
gäller för den övriga organiserade hobbyverksamheten.

Allmänna direktiv
På Olympiska kommittéens hemsidor finns det samlat allmänt material och instruktioner för ett tryggt och ansvarsullt sätt att organisera förenings- och
tävlingsverksamhet.
Om de regionala direktiven möjliggör fortsatt hobbyverksamhet, vill vi påminna om ansvarsfullhet och noggrannhet i alla situationer.
Golfträning- och övning i inomhusutrymmen (hallar och simulatorer)
● Ifall du har ens lindriga symtom av luftvägsinfektion, delta inte i undervisningen eller träningarna
● Allmänna rekommendationer om god hand- och hosthygien bör följas
● Tjänsteleverantören ska säkerställa att deltagarna är medvetna om de specialarrangemang som beror på undantagssituationen och anvisningarna
ska vara synliga på platser. Varje deltagare ansvarar om att följa anvisningarna.
● Undvik onödig fysisk kontakt
● Håll säkerhetsavstånd
● Angående munskydd och t.ex. användning av skyddshandskar uppmuntrar vi till att följa myndigheters och THL:s instruktioner.
Klubbarnas övriga verksamhet
Undvik onödig vistelse på klubbhuset utanför den aktiva säsongen. Lokalerna behöver städas regelbundet. Regionförvaltningsverkens beslut om
mötesbegränsningar ska iakttas i all verksamhet (https://www.avi.fi/). Vi rekommenderar att t.ex. föreningarnas möten ordnas på distans i mån av möjlighet.

Ytterligare information fås av Golfförbundets verksamhetsledare Juha Korhonen, tel. 0400 722 876
Förbundets och House of Golfs tjänster
Personalen arbetar tills vidare i mån av möjlighet på distans. Även alla möten hålls i mån av möjlighet på distans.

Kontaktuppgifter
Coronainformationen samlas på Golf.fi: https://golf.fi/golfliiton-tiedotus-covid-19/

