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Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att lindra gällande restriktioner angående 
sammankomster. 
 

 Direktivet angående mindre personers träningsgrupper under träningar är inte längre i 
bruk. Säkerhetsavståndet hålls dock även i fortsättningen!    

 
 Träningar, matcher och övriga publika evenemang öppnas för publik men den högsta till-

låtna mängden är 50 personer. Under matcher och evenemang använder publiken in-
gången som är avsedd för publik samt läktare och caféet.  
Restriktionen är i kraft under perioden 1.2-15.2.2022.  
Den grupp som reserverat istiden ansvarar för att publikrestriktionerna följs.   

 
Enligt Statsrådets tidigare beslut är Koronapasset ur bruk under perioden 30.12.2021-
15.02.2022.  
 
Träningar och matcher måste även i fortsättningen genomföras på ett hälsosäkert sätt genom att;  

 I omklädningsrum och allmänna utrymmen bör ansiktsmask användas.  

 Vid ankomst till hallen tvättas eller desinficeras händerna.  
 Onödig vistelse i omklädningsrummen eller i övriga utrymmen bör undvikas 
 Man får inte komma till hallen med några som helst sjukdomssymptom  

Föräldrar och övriga är välkomna att följa med träningar på läktaren.  

 

Instruktioner för deltagande i träningar efter coronasmitta eller exponering: 
 
Vi följer THL:s anvisningar vid eventuella coronafall eller exponeringar. Anvisningarna är enhetliga med Raseborgs 
stads anvisningar. 
 
Om barnet har fått ett positivt resultat med ett hemtest eller från ett coronatest inom hälso- och sjukvården kan 
barnet återvända till träningar när 
• det har gått minst fem dygn sedan symtomen började och 
• barnet har varit feberfritt och de övriga symtomen har minskat tydligt i åtminstone två dygn. 

 
Om en familjemedlem är coronapositiv 
• rekommenderar vi att även barnet frivilligt undviker kontakter utanför hemmet tills det har gått fem dygn sedan fa-
miljemedlemmens symtom började 
• om flera familjemedlemmar får ett positivt testresultat, räknas tiden från början av symtomen hos den senast insjuk-
nade familjemedlemmen. Om den som fått ett positivt testresultat är symtomfri räknas tiden från testdagen. 


