Beslut och rekommendationer gällande Corona / covid-19
På grund av den senaste händelseutvecklingen gällande Coronaviruset har Hälsinglands
Fotbollförbunds styrelse under kvällen den 17 mars tagit ett antal beslut utifrån den information som
kommit från Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbund, Folkhälsomyndigheten samt Regeringen.
Samtliga kurser som Hälsinglands Fotbollförbund arrangerar skjuts upp från och med onsdagen den
18 mars, detta beslut gäller fram t o m 15 april om inget annat meddelas. Detta gäller bland annat
tränarkurser och domarutbildningar. De som är anmälda till utbildning kommer att kontaktas med
vidare information.
Spelformsmötena, de sk ungdomsmötena som var planerade till 24-25 mars skjuts upp. Vi ser över
möjligheten att hålla dessa på annat sätt än via fysiska möten och återkommer snarast med besked
om mötesform och nya datum.
När det gäller pågående senior-DM så följer vi Svenska Fotbollförbundets rekommendation att dessa
matcher ska genomföras som planerat.
Nu har Hälsingland fått en speciell situation i framförallt Hudiksvall i o m att smittskyddsläkaren i
Gävleborg uppmanat samtliga elever och personal på Bromangymnasiet att hålla sig hemma i 14
dagar fr o m 16 mars, i sk hemkarantän. HFF både förordar och förutsätter att de spelare, ledare och
domare som omfattas av denna uppmaning också tar denna på allvar och inte vistas ute i samhället
under den angivna tiden.
Föreningar som av ovan anledning inte kan eller har möjlighet genomföra sina respektive DMmatcher kontaktar motståndare, domare och Hälsinglands FF:s kansli i så god tid som möjligt inför
respektive match. Matcher kan också komma att skjutas upp p g a domarbrist av denna anledning.
Vad det gäller träningar och träningsmatcher så är det upp till varje förening att fatta beslut om sin
verksamhet, men HFF förordar här att SvFF:s rekommendationer följs, som t ex:
Träningsverksamhet
Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare
kunna genomföras som planerat. Folkhälsomyndigheten har den 13 mars 2020 uttalat att det inte
finns anledning Svenska Fotbollförbundet att ställa in t.ex. fotbollsträningar, utan att det tvärtom är
viktigt att dessa fysiska aktiviteter fortgår för folkhälsans skull. Det är dock mycket viktigt att att inga
spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen. Förening bör löpande hålla
sig uppdaterad om Folkhälsomyndigheten kommer med förändrade rekommendationer, se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
och beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 500
personer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
Förening bör överväga att inte delta i matcher som innebär längre resor inom landet.

