SKÅNES DARTFÖRBUND
2020-10-27

Med anledning av förändrade riktlinjer från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten.
SERIE- och TÄVLINGSSPELET I SKÅNE STÄNGS MINST TRE VECKOR FRÅN 27/10 2020
Vi har fått nya rekommendationer och råd från Region Skåne och FHM. Detta innebär att seriespelet
fryses idag kl 18.00. Fram till att annat besked ges men minst 3 veckor framåt, om det är möjligt
återkommer vi med besked om eventuellt fortsatt spel eller inte inom 2 veckor. Inga sanktionerade
matcher får spelas. Detta gäller alla klubbar i Skåne.
Frågor om detta ställs till serie@skdart.se
Leif Karlsson, Ordf
Skånes Dartförbund,

Lari Pitkäkangas, TSK
Skånes Dartförbund,

Från Skånes Dartförbunds riktlinjer för Corona-pandemin och dartspel:
” Allmänt för serien 5. Om riktlinjerna ej följs, eller det på grund av yttre omständigheter påkallas,
kommer seriespelet att avbrytas, beslut om detta tas av Skånes Dartförbund.”
Rekommendationer och råd från Region Skåne:

” Skärpta råd i tre veckor
De skärpta råden för Skåne gäller från och med idag och tre veckor framåt. För
boende och besökare i Skåne gäller att bidra till att alla kan hålla avstånd och minska
trängsel.









Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor
som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid
genomföras.
Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till
exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker
och apotek kan göras.
Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts
och där resor är nödvändiga.
Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar
varje vecka.
Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma
tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det
är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

