§ x Åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset
Beslut per e-post: 24.9.2020 (införs i nästa mötesprotokoll som en egen paragraf)
Coronavirusets smitta har ökat på nationell nivå och i Egentliga Finland. Det är antagligen bara en tidsfråga
innan viruset kommer till Pargas.
För att trygga användarnas hälsa och möjliggöra en möjligast trivsam och säker användning av PIF-Centers
hallar, fattar styrelsen för PIF-Center beslut som innebär begränsningar och ändringar hur hallarna används.
Åtgärderna baserar sig på utarbetad plan för att begränsa risken för Corona smitta, den s.k. ”Färdplanen för
PIF-Center hösten 2020”. Planen har diskuterats med ansvarspersonerna under en serie med
säkerhetskurser som vd höll i början av september.
Förslag, vd:
PIF-Center beslutar eller rekommenderar följande gällande användningen av PIF-Centers hallar:
•

Innehallen: Tidsförskjutning vid inledande av övningarna för att minska trängseln i aulan och i
omklädningsrummen.
Gymnastikhallens användare inleder sina träningar vid jämna klockslag (kl. 16, 17, 18 o.s.v.).
Idrottshallens (spelplanen) användare börjar sina träningar alltid en kvart över jämna klockslag
(16.15, 17,15, 18,15…..). Samtliga träningstider fortfarande lika långa som ifrågavarande lag
reserverat. Detta beslut bör efterlevas.

•

Endast idrottare och tränare använder hallarna.
Föräldrar, ledsagare och chaufförer rekommenderas att stanna på utsidan av hallarna och aulan. En
lämplig mötes- och väntplats är under entrétaket där det är torrt, vind skyddat och ljust. Publik är
inte välkommen in i hallarna under rådande omständigheter. Detta speciellt som PIF-Center saknar
publika utrymmen.

•

I fotbollshallen rekommenderas att övriga personer förutom spelare och tränare stannar på utsidan
av hallen.

•

Önskvärt är att man helst kommer färdigt omklädd till sin reserverade tid och att duschandet
efteråt sköts hemma om det är möjligt.

•

Punktlighet vid byte av lag och övningsgrupp rekommenderas och poängteras. Onödig
kvardröjande vistelse i hallarna och aulan eller ankomst före reserverad tid är förbjudet.
Ansvarspersonerna bör övervaka att tiderna efterlevs.

•

Dessa beslut och rekommendationer börjar tillämpas fr.o.m. 1.10.2020 och de är i kraft tillsvidare
och de gäller inte FysioGym Ab:s eller skolornas verksamhet.

Samtliga beslut och rekommendationer syftar till att minska trängseln och möjliggöra tillräckliga
säkerhetsavstånd.
Dessutom meddelas att städning och desinfektion av ytor har intensifierats. Om Corona spridningen
ytterligare förvärras är PIF-Centers styrelse berett att ytterligare utöka städningen med kort varsel.
Styrelsen:
Enligt förslag.

