UPPFÆRÐAR REGLUR MIÐAÐ VIÐ TILSLAKANIR
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SÓTTVARNAREGLUR VEGNA COVID-19
Skáksamband Íslands hefur sett sínar eigin sóttvarnarreglur vegna Covid-19.
Þær voru unnar eftir leiðbeiningum um sóttvarnir fyrir aðildarfélög ÍSÍ.
Nýjustu útgáfuna má ávallt nálgast á skak.is
Reglurnar hafa verið settar í samræmi við ábendingar frá embætti sóttvarnarlæknis.
Helstu atriði:
• Tryggja þarf að spritt sé aðgengilegt fyrir keppendur og starfsmenn
• Gæta skal eins metra fjarlægðarreglu milli allra á mótsstað
• Fækka skal sameiginlegum snertiflötum eins og hægt er
• Ef skákstjóri/þjálfari hefur afskipti af keppendum skal hann hafa grímu fyrir vitum
• Sótthreinsa þarf allan skákbúnað á milli umferða og sameiginlega snertifleti sem oftast
• Mælst er eindregið gegn því að áhorfendur komi í skáksal
• Forðast skal að bjóða upp á sameiginlegar veitingar nema þá helst í lokuðum umbúðum
• Séu keppendur/starfsmenn með grun um veikindi eiga þeir að halda sig heima

Skáksambandið hvetur til að keppendur til að:
• Sápuþvo hendur sínar reglulega
• Spritta sig fyrir og eftir skák og oftar eftir þörfum
• Takast ekki í hendur við upphaf og lok skákar
• Forðast sameiginlega snertifleti
• Koma með eigin drykkjarföng/nesti/penna

Æskulýðsstarfsemi
Æskulýðsstarfsemi fyrir unglinga fædda 2005 og síðar er undanskilin þessum reglum. Þó er hvatt til
þess að gæta að almennum sóttvörnum eins og kostur er eins og að hafa handspritt aðgengilegt og að
skákbúnaður og sameiginlegir fletir verði þrifnir daglega

Sóttvarnafulltrúi.
Hvert félag/mótshaldari skal skipa sérstakan sóttvarnafulltrúa sem ber ábyrgð á því að farið sé eftir
þeim reglum sem nefndar eru í þessu skjali. Það er jafnframt á ábyrgð sóttvarnafulltrúa að tryggja að
allir aðilar viðkomandi skákmóts séu upplýstir um þessar reglur. Sóttvarnafulltrúi skal tryggja að
iðkendur, þjálfarar og allir starfsmenn þekki til almennra sóttvarnaraðgerða og að þeim sé fylgt.
Sóttvarnafulltrúi ber einnig ábyrgð á því að allir fyrrnefndir aðilar þekki til helstu einkenna COVID-19.
Iðkendum eða aðstoðarfólki sem finnur fyrir einkennum er óheimilt að umgangast félaga sína eða
annað aðstoðarfólk. Sóttvarnafulltrúa ber að tryggja að þessum reglum sé fylgt undantekningarlaust.

Ekkert kemur betur í veg fyrir smit en góðar persónulegar smitvarnir.
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