
Aðgerðaráætlun KKD ÍR
Framkvæmd heimaleikja á tímum 

COVID-19
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English on page 9



Karlaleikir Kvennaleikir

 Stýrt aðgengi að íþróttahúsi

A

A: Áhorfendur 
B: ÍR & Dómarar 
C: Gestalið og starfsfólk 
keppnissvæðis

A: Áhorfendur 
B: Gestalið & Dómarar 
C: ÍR og starfsfólk 
keppnissvæðis

B C
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B C

A

Áhorfendur & fjölmiðlar

Leikmenn, liðstjórn, dómarar og starfsfólk

SVÆÐI 1

SVÆÐI 4

SVÆÐI 2 SVÆÐI 3

Heimalið & 
Dómarar

Gestalið 
Staff völlur

Sóttvarnarsvæði



Aðgangsstýring
Tekið er mið af reglugerð KKÍ



Leikmenn, þjálfarar og liðstjórn ganga inn um húsið í gegnum merkta aðganga 
B og C og beint inn í klefa. 



Dómarar koma inn í húsið í gegnum aðgang B



Áhorfendur og fjölmiðlamenn notast við aðalinngang.



Sóttvarnarsvæðin eru fjögur; Klefi B og C sitthvort, anddyri og áhorfendapallar 
eitt og leikvöllur fjórða. Sóttvarnasvæði eru aðskilin með böndum, merkingum 
og/eða skiltum.  

Vegna anna í íþróttahúsi kann að vera að uppsetning sé ekki lokið þegar lið eða 
einstaklingar mæta í húsið. Vinsamlegast gangið inn um tilteknan inngang og 
bíðið innan þess sóttvarnarsvæðis sem  merkt er ykkur þangað til salurinn er 
laus eða starfsmaður leyfir aðgang að sal.
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Framkvæmd á umgjörð leiks

Ritaraborð og varamannabekkir eru sótthreinsaðir fyrir og eftir leik 
Umsjón: Húsverðir



Bolti sprittaður fyrir og eftir leik 
Umsjón: Vaktmenn



Skilti eru sett upp og tekin niður með einnota hönskum 
Umsjón: Drengjaflokkur



Fréttamannasvæði og áhorfendastúka er afmarkað frá tilgreindu leiksvæði. 
Umsjón: Vaktmenn
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Hafa í huga

Æfingaleikir
 

Varamannabekkir eru meðfram sitthvorri hlið vallarins. 



Hámark 6 starfsmenn á leik. 



Ef leyfa skal áhorfendur þarf að fylgja framangreindum reglum.



Leikmenn mæta tilbúnir og notast ekki við klefa, yfirgefa salinn eins fljótt og 
auðið er eftir leik. 
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Hafa í huga

Almennt
 

Hvetja leikmenn og aðra sem koma í húsið til að þvo á sér hendur og spritta. 



Forðast alla óþarfa snertingu og halda 2m þar sem völ er á. 



Hvetja alla þá sem finna fyrir einkennum að halda sig heima, og sækja COVID 
próf er einkenni haldast.



Leikmenn deili ekki brúsum eða öðrum áhöldum að óþörfu.



Virða æfingatíma, leyfa hóp að yfirgefa sal áður en næsti hópur kemur inn.
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Ef einhverjar spurningar vakna endilega hafið samband



biggilu@gmail.com

692-4690

Það er von okkar að ÍR-ingar sem og aðrir gestir taki þessu 
ástandi með æðruleysi, jákvæðni og samheldni. Neikvæðni er ekki 

möguleiki og vandamál eru til þess að leysa þau, og það er það 
sem við munum gera hér.
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Action plan KKD ÍR
Home game framework during 

COVID-19
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Men Women

 Gymnasium entry points

A

A: Supporters 
B: ÍR & Referees 
C: Away team, game & 
court staff

A: Supporters 
B: Away team & Referees 
C: Home team, game  
& court staff

B C

10



11

B C

A

Spectators & Media

Players, team staff, referees and staff

SVÆÐI 1

ZONE 4

ZONE 2 SVÆÐI 3

Home team 
& 

Referees

Away team 
& 

Courtside Staff

Disinfected zones



Access control
Build around regulations from KKÍ



Players, coaches and staff enter the gymnasium through marked points B or C 
and straight to the locker rooms.



Referees enter through access point B



Supporters/spectators and media, enter through access point A.



Controlled sections are locker rooms B, locker room C, Lobby and spectator 
stand, and the court. Total of 4 controlled sections. Disinfectant zones are 
separated with stings, barriers, and/or signs.  

Due to the hectic schedule in the gym, the set-up might not be completed before 
an individual or team arrival. If so, please enter through the appropriate entry 
point and wait in that zone until the gym is available or when a member of staff 
opens the access.
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Implementing the framework 
of a game

The administrate table and players bench are disinfected before and after a 
game. And is marked as disinfected zone 1. 

Supervision: Janitor.



Game ball is disinfected before and after a game.

Supervision: Security



Signs are put up and taken down using disposable gloves.

Supervision: Drengjaflokkur



Press and spectators area is separated from game area. No contact between 
allowed.

Supervision: Security
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Keep in mind

Friendly games
 

Benches are set up on opposite sides of the court, laterally.



Maximum of 6 staff during each game. 



If supporters are allowed access, the framework of a competitive game has to 
be implemented to full extend.



Players turn up ready to play and do not use locker rooms. They are asked to 
leave the gymnasium as soon as possible after the match.
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Keep in mind

Generally
 

Encourage players, staff and other stakeholders to wash their hands and use 
disinfectant.



Avoid all unnecessary contact and keep 2m distance when possible.



Encourage all who are showing symptoms to stay at home and get tested if 
symptoms occur.



Players should avoid sharing water bottles or other equipment.



Respect time slots. Allow groups to exit the gymnasium before the next group 
enters.

15



Ef einhverjar spurningar vakna endilega hafið samband



biggilu@gmail.com

692-4690

It is our sincere hope that every member of IR and guests 
approaches this task with serenity, positivity, and unity. Negativity 

is not an option, problems are laid before us to solve them, and 
that is what we will do.
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