
Vegleiðing til venjingar og dystir fyri vaksin – dagførd 16.06.20 

Henda koronavegleiðing og tilmæli er galdandi fyri skipan av venjing og dystum í 
vaksnamannadeildunum. 

 

Leiðreglur í sambandi við venjing hjá vaksnum: 

- Um man er sjúkur, er man heima og møtir ikki til venjing. Um man ivast, er man eisini heima. 
- Sjúkutekin: Hosti, febur, høvuðpínu, mistan luktisans, mistan smakkisans, møði, vødda 

og/ella liðpínu/pínu í kroppinum. 
- Skiftingarrúm eru stongd – leikarar skifta heima áðrenn og aftaná venjing. 
- Venjing í styrkirúminum verður skipa í bólkum á maks 10 persónar. Skrásett verður hvørjir 

leikarar eru í hvørjum bólki og hølið verður vaskað/sprittað ímillum bólkavenjingar. 
- Er felagsfundur áðrenn ella máltíðir áðrenn/aftaná aftaná venjing, eiga bólkar á max. 10 

persónar at sita saman við í minsta lagi 1 metra frástøðu millum hvønn leikara.  
- Leikari hevur sín egna drekkidunk við til venjing. 
- Allur leikarahópurin kann møta til venjing. 
- Bólturin kann verða ein smittukelda, og skal vaskast áðrenn og aftaná venjing.  
- Vestar og venjingarútgerð skal í mestan mun handfarast av sama persóni, og útgerðin skal 

vaskast áðrenn og eftir venjing.  
- Allir leikarar og venjarar/hjálparfólk skulu vaska/spritta hendur áðrenn og aftaná venjing. 
- Felagið skrásetur allar persónar, sum eru til staðar til hvørja venjing (navn og 

telefonnummar).  

 

Leiðreglur í sambandi við dystir hjá vaksnum: 

- Um man er sjúkur er man heima og møtir ikki til dyst. Um man ivast, er man eisini heima. 
- Sjúkutekin: Hosti, febur, høvuðpínu, mistan luktisans, mistan smakkisans, møði, vødda 

og/ella liðpínu/pínu í kroppinum. 
- Skiftingarrúm eru tøk – har møguligt, eru í mesta lagi 10 leikarar í hvørjum skiftingarrúmi, 

teir somu leikararnir áðrenn og eftir dyst. Í hálvleikinum er loyvt at hava allan hópin í sama 
rúmi.  

- Um skiftingarrúm verður nýtt til fleiri ymisk lið sama dag, skal rúmið vaskast/sprittast í 
millum dystirnar.  

- Er felagsfundur áðrenn dyst, er loyvt at samla allan hópin í stórum høli, í minsta lagi 1 metur 
ímillum hvønn leikara.   

- Leikari hevur sín egna drekkidunk við til dyst.  
- Bólturin kann verða ein smittukelda, og skal vaskast áðrenn og aftaná dyst  
- Vestar og venjingarútgerð skal í mestan mun handfarast av sama persóni, og útgerðin skal 

vaskast áðrenn og eftir dyst.  
- Leikarar heilsast ikki við lógvataki áðrenn og aftaná dyst 
- Allir leikarar, venjarar/hjálparfólk, dómarar og bóltdreingir/gentur skulu vaska/spritta 

hendur áðrenn og aftaná dyst 
- Heimafelag hevur ábyrgd av at nóg mikið av spritti er í skiftingarrúmunum 
- Allar fjølmiðlasamrøður við leikarar skulu gerast uttandura 
- Heimafelag hevur ábyrgd av at skráseta allar persónar, sum eru til staðar til hvønn dyst (navn 

og telefonnummar).  



Korona leiðreglur í sambandi við áskoðarar til dystir í Betrideildini hjá monnum 

Til dystir í Betrideildini hjá monnum eru hesar leiðreglur um áskoðarar galdandi. 

 
- Um áskoðari er sjúkur er viðkomandi heima og møtir ikki til dyst. Um viðkomandi ivast, er 

man eisini heima. 
- Sjúkutekin: Hosti, febur, høvuðpínu, mistan luktisans, mistan smakkisans, møði, vødda 

og/ella liðpínu/pínu í kroppinum. 
- Heimafelag hevur ábyrgd av at skipa áskoðarar í bólkar á max. 100 fólk við týðuligari 

avmarking ímillum bólkarnar. Við hvørja inngongd verður ein hondspritt haldari settur. 
- Áskoðarar eru í sama bólki allan dystin. Hvør bólkur hevur egna inngongd, útgongd og 

atgongd til WC, so bólkar ikki blandast áðrenn og aftaná dyst. Hetta fyri at lætta um eina 
møguliga smittusporan.   

- Á áskoðaraplássunum sita áskoðarar á øðrumhvørjum stóli, og onnur hvør rekkja er tóm.  
- Mælt verður til at skipa sølu av atgongumerkjum soleiðis, at tað slepst undan bíðirøðum.  
- Heimafelag hevur ábyrgd av at kunna áskoðarar (yvirlit á heimasíðuni, facebook e.l.) um, 

hvussu bólkarnir eru skipaðir og hvørjar inngongdir eru. 
- Heimafelag setir hóskandi tal av vaktarfólki til hvønn bólk. Vaktarfólkini eru við sín bólk 

allan dystin og tryggja at tilmæli um frástøðu og tal av áskoðarum verða hildin.  
- Møgulig søla av kaffi o.ø. skal verða í hvørjum bólki sær, so fólk ikki blandast ímillum 

bólkarnar 
- Heimafelag setir ein trygdarovasta, sum hevur hægstu ábyrgd av áskoðaraviðurskiftum og 

skal tryggja at hesar leiðreglur - serliga tal av áskoðarum í hvørjum bólki - verða fylgdar.  
- Eitt ljóðbrot, við áminning um at halda leiðreglur (útflýggjað av FSF), skal spælast í 

hátalaranum áðrenn dystarbyrjan, beint áðrenn hálvleiksteðgin, tá seinni hálvleikur byrjar og 
móti dystarenda.  

 

Heitt verður staðiliga á feløgini um at fylgja hesum tilmæli, serliga sæð í ljósinum av, at 
landamørkini nú lata meira upp og vandin fyri smittuspjaðing tí økist.  
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