
 

 

Gátlisti sóttvarnarfulltrúa (29. sept) 
Frá KSÍ vegna framkvæmdar leiks 

□    Gert er ráð fyrir sóttvarnarfulltrúum í lista yfir svæði. 

□    Veggspjöld til áminningar um nálægðartakmarkanir sem gilda eru sýnileg. 

□    Önnur mikilvæg veggspjöld komin á alla staði. 

□    Búningsklefar sótthreinsaðir hvenær. 

□    Fjöldi sæta í búningsklefum. 

□    Inngangar liða. 

□    Hólfun á leikmannagangi og tímasetningar á mætingu, hvenær lið fara út á völl 
og annað til að tryggja að lið mætist ekki á gangi. 

□    Er sótthreinsivökni við alla innganga, í búningsklefum, blaðamannastúku og 
öðrum stöðum sem þarf. 

□    Nægur fjöldi sæta og bil í lagi á varamannabekk. 

□    Boltar sótthreinsaðir fyrir upphitun. 

□    Boltar sótthreinsaðir fyrir leik. 

□    Boltar sótthreinsaðir í hálfleik. 

□    Keilur fyrir bolta komnar út. 

□    Afmarkað upphitunarsvæði dómara. 

□    Börur og böruberar (staðsettir á móti varamannabekkjum til að tryggja svæði 4. 
dómara) tryggja nægjanlegt bil á milli sæta þeirra. 

□    Búnaður fyrir boltasækjara til að sótthreinsa bolta. 

Frá ÍSÍ vegna áhorfendasvæða 

□    Veggspjöld til áminningar um nálægðartakmarkanir sem gilda eru sýnileg. 

□    Aðgengi áhorfenda að handþvottaaðstöðu og handspritti er gott. 

□    Inn og útgangar eru vel merktir. 

□    Talið er inn í hvert rými og fylgst með að fjöldatakmarkanir séu virtar. 



 

 

□    Útskýrt hefur verið fyrir starfsmönnum/sjálfboðaliðum að enginn samgangur er 
heimilaður á milli rýma. 

□    Starfsmenn hafa gott aðgengi að hönskum og spritti. 

□    Starfsmaður leiðbeinir gestum og aðstoðar við að halda 1 metra reglu milli aðila 
sem ekki eru í nánum tengslum - hægt er að miða við að sjaldnast séu umfram 4 sem 
setið geta þéttar saman. 

□    Starfsmaður hefur það hlutverk að fylgjast með að ekki verði hópamyndun fyrir 
eða eftir leik við inn-/útgang eða á öðrum stöðum. 

□    Skil á milli rýma eru greinilega merkt og afmörkuð - með 2 metra háu skilrúmi 
eða 1 metra bili sem ekki er hægt að fara yfir og viðeigandi gæsla er viðhöfð. 

 


