Fredag d. 23.10.2020 kom regeringen med nye udmeldinger grundet det bekymrende øget smittetal i den
danske befolkning. Heldigvis kan idrætten fortsat fortsætte med disse restriktioner:
•

Forsamlingsforbuddet på max 10 personer for voksne over 21 år skal overholdes.

•

Forsamlingsforbuddet på max 50 personer for børn og unge under 21 år skal overholdes.

•

Mundbind skal bæres i det offentlige rum efter myndighedernes retningslinjer, dog ikke under selve
træningen. DTaF anbefaler at man bærer mundbind både FØR og EFTER træning uanset om man
træner i offentlige eller private bygninger.

•

Hold afstand på minimum 1 meter (ved fysiske anstrengelser gælder det 2 meter).

•

Træningsarealet skal være på mindst 4 kvm per udøver.

•

Kihap skal undgås eller kraftigt reduceres (vi ved det er svært, men råb og skrig øger
smittespredningen væsentligt).

•

God udluftning mellem hvert hold, samt hyppig rengøring af kontaktoverflader (fx dørhåndtag,
fastmonterede træningsredskaber, borde etc.).

•

Undgå skift af træningsudstyr imellem udøverne (personligt udstyr er at fortrække hvis muligt), og
sørg for grundig rengøring/desinficering af alt udstyr efter brug).

•

Husk fortsat anvendelse håndsprit!

Vi anbefaler ligeledes, at man bruger eget udstyr hvis dette er muligt, samt at omklædningslokaler og
brusefaciliteter ikke benyttes før der i klubberne kan fremlægges helt klare procedure vedrørende
rengøring efter hvert hold, samt på daglig basis. Indtil klubberne (internt) har formuleret disse, anbefaler vi
at udøverne kommer omklædt (se DIF’s Q&A under ”Faciliteter”).
Forsamlingsforbuddet gælder al aktivitet i DTaF (både stævner og kurser), men ikke
landsholdsforsamlingerne, hvor særregler stadigt er gældende herfor.
DTaF følger langt hen ad vejen DIF’s anbefalinger. Dog kan der i enkelte tilfælde forekomme specifikke
anbefalinger alene fra DTaF, men i samråd med DIF. DTaF’s anbefalinger vil løbende blive opdateret den
næste uges tid, i takt med DIF’s udmeldinger, samt såfremt der skulle komme yderligere anbefalinger fra
DIF.

Med sportslig hilsen
DTaF’s bestyrelse.

