
IFK Växjö Friidrott 

”IFK Växjö ska vara Sveriges sundaste friidrottsförening!” 

Gemenskap    Engagemang   Samarbete   Ödmjukhet   Hållbarhet 

Beslutet om att inte tillåta matcher samt att avstå från att ordna eller delta i läger är förlängt minst till den 

31 maj 2021. Detta gäller även för barn och unga födda 2002 eller senare. 

Det väldigt viktigt att alla följer dessa råd: 

• att inte samåka till och från träning 

• att inte använda gemensamma omklädningsrum 

• att inte dela utrustning som till exempel vattenflaskor 

• att undvika närkontakt 

• att stanna hemma vid minsta symtom 

Precis som tidigare är yrkesmässig idrott undantagen. 

Vid symptom, sjukdom 
• Vid minsta symptom av sjukdom stanna hemma. 

• Om någon i hushållet uppvisar symptom för sjukdom stanna hemma. 

• Tränarna/ledarna kommer att ha rätt att neka barn och ungdomar att delta i träning om 

barnet/ungdomen uppvisar symptom på sjukdom (dvs chansa inte). 

1 Om aktiv/tränare/ledare har bekräftad Covid: 
Stanna hemma från träningen tills du varit symtomfri i 48 timmar, dock minst 7 dagar sedan du insjuknade. 

2 Om aktiv/tränare/ledare bor tillsammans med någon som har bekräftad 
Covid-19    

• a. Om aktiv/tränaren/ledaren själv inte haft Covid de senaste 6 månaderna: 

o Stanna hemma från träningen 14 dagar från den sjukes provtagningsdatum. 

• b. Om aktiv/tränare/ledare själv har haft Covid de senaste 6 månaderna eller är vaccinerad:  

o Stanna hemma från träningen tills den sjuke familjemedlemmen är friskförklarad 

(symtomfri i 48 timmar och minst 7 dagar). 

 

Punkt 1 och 2 a) är helt i enlighet med rekommendationerna från Smittskyddet Region Kronoberg. 

I punkt 2 b) har föreningen valt striktare åtgärder än det som Smittskyddet rekommenderar för att 

säkerställa att smitta inte sprids i föreningens träningsgrupper. 

 

Riktlinjer vid bekräftad smitta i föreningen 
• Om aktiv/tränare/ledare bekräftats sjuka i Covid-19 meddela info@ifkvaxjo.se. 

• Föreningen informerar övriga i träningsgruppen och ev anslutande grupper att vara extra 

uppmärksamma på symptom. 

• Vid symptom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om 

symptomen inte går över på ett dygn. 

• Medan ni inväntar provsvaret ska man bete sig som om man har Covid-19 och följa regionala 

förhållningsregler och håll dig informerad via 1177.se 

http://1177.se/
http://1177.se/

