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Informasjon vedrørende koronaviruset 
 
Koronaviruset sprer seg i Norge. Informasjonen fra sentrale helsemyndigheter viser at viruset sprer 
seg raskt og at smittefaren er sterkt økende. I denne situasjonen lytter vi til de rådene som norske 
myndigheter gir med hensyn til risikovurderinger og anbefalinger. Både Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet (FHI) har nettsider med råd og informasjon, som oppdateres jevnlig. 

 
Helseministeren har oppfordret befolkningen til å være med i en nasjonal dugnad for å forsøke å 
begrense spredningen av koronaviruset. Denne oppfordringen forholder vi, som resten av 

idrettsbevegelsen, oss lojale til. 
 
Folkehelseinstituttet skriver blant annet at «arrangementer som samler mange mennesker kan gi 
grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport 

til og fra arrangementet». Dette innebærer blant annet at vi før et arrangement har ansvar for å 
gjennomføre en risikovurdering. Ved offentlige arrangementer med mer enn 100 personer skal 
risikovurderingen godkjennes av kommunen. 
 
Norges idrettsforbund har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer 
koronavirussituasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. 
 

De generelle retningslinjene sier blant annet: 
 

• Vær nøye med håndhygienen.  
• Unngå klemming og annen nærkontakt. 

• Del aldri flasker eller annet utstyr og klær. 
• Hoste i albuen. 

• De som føler seg syke, om det er influensa, forkjølelse, luftveissymptomer eller andre 
smittsomme infeksjoner (f.eks magesyke eller oppkast), skal holde seg hjemme. 

 
Det som er aktuelt for oss i Moss IL akkurat nå er følgende: 
 
Trening/Trening: På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige 
koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, 

treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. For Moss IL gjelder dette forbudet i 
første omgang fram til og med 3. april. 
 
Årsmøte: Styret planlegger å gjennomføre årsmøtet til avtalt tid (19. mars), med mindre det ikke 
kommer nye nasjonale og lokale vedtak og anbefalinger fra offentlige myndigheter. 
 

Utøvere, trenere, lagledere eller foreldre som har oppholdt seg i områder med pågående spredning 

av koronaviruset, eller som har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet skal følge 
rådene fra FIH om karantene. Det betyr da også at en ikke skal møte på årsmøtet. 
 
Hvis en av våre utøvere, trenere eller lagledere eller noen i vedkommendes familie eller nære 
omgangskrets har fått påvist smitte eller er i karantene ber vi om at idrettslaget informeres. 
 
Denne informasjonen vil bli løpende oppdatert. For mer informasjon, kontakt styreleder Knut 

Refsdal, moss-il@online.no eller 996 38 969. 
 
 
Moss, 12.03.2020 
Styret i Moss IL 
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