Smittesporingsskema
Tilskuere, kampe i Metal Ligaen
Skemaet udfyldes for at give mulighed for smitteopsporing i fald det skulle være nødvendigt og
skemaet destrueres senest 30 dage efter kampdatoen.
Skemaet afleveres ved indgang til hallen – det er ikke en adgangsbillet til kampen og du skal
derfor have en separat billet fra Metal Ligaens billetsystem.
Det skal understreges at det – på trods af alle tiltag der bliver taget af klubberne i Metal
Ligaen - altid er forbundet med en forøget risiko for COVID-19 smitte at deltage i et
arrangement med andre mennesker.
Som tilskuer til kampe i Metal Ligaen har man et personligt ansvar for at overholde de regler
og foranstaltninger der findes og det skal understreges at man besøger arenaen på eget
ansvar.
Tilhører du en af risikogrupperne i forhold til COVID-19 er det vores anbefaling, at du ikke
kommer til kampe Metal Ligaen.
Dato
Kamp
Navn
Telefonnummer
Siddeplads tildelt

Smittesporingsskema
Tilskuere, kampe i Metal Ligaen
Skemaet udfyldes for at give mulighed for smitteopsporing i fald det skulle være nødvendigt og
skemaet destrueres senest 30 dage efter kampdatoen.
Skemaet afleveres ved indgang til hallen – det er ikke en adgangsbillet til kampen og du skal
derfor have en separat billet fra Metal Ligaens billetsystem.
Det skal understreges at det – på trods af alle tiltag der bliver taget af klubberne i Metal
Ligaen - altid er forbundet med en forøget risiko for COVID-19 smitte at deltage i et
arrangement med andre mennesker.
Som tilskuer til kampe i Metal Ligaen har man et personligt ansvar for at overholde de regler
og foranstaltninger der findes og det skal understreges at man besøger arenaen på eget
ansvar.
Tilhører du en af risikogrupperne i forhold til COVID-19 er det vores anbefaling, at du ikke
kommer til kampe Metal Ligaen.
Dato
Kamp
Navn
Telefonnummer
Siddeplads tildelt

