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Instruktioner för vakthållning vid OMBK under Coronaepidemin 
 
Som alla vet pågår en pandemi i landet och FHM har gått ut med starka rekommendationer hur 
man skall agera. 
OMBK följer naturligtvis dessa. 
Det får en viss påverkan på vakthållningen under säsongen och ingen vet hur länge denna 
påverkan kommer att bestå. 
För att säkerställa medlemmarnas hälsa så långt som möjligt och samtidigt säkerställa 
vakthållningen på ett bra sätt gäller nedanstående regler. 
 

Om du har symptom, stanna hemma och kontakta vice hamnkapten  
Håkan Nyberg 073-684 06 28 
Samma sak gäller om du är i riskgrupp och inte kan gå din vakt enligt plan. 
 
Under rådande omständigheter tillåts i år att vakt går ensam med det absoluta 
förbudet att gå ut på bryggorna. 
 
Scenarier 
 
1. Vakt skall hållas av två par (Par= Makar, sambos, partners). 

• Vakthållning som vanligt oberoende riskgrupp 

 Ett par per pass 
 

2. Vakt skall hållas av två par och en är sjuk i ett par 

• Se 7 och 8 
 

3. Vakt skall hållas av två par och en är sjuk i varje par 

• Se 11 och 12 
 

4. Vakt skall hållas av två par och två är sjuka i ett par 

• Se 10 
 

5. Vakt skall hållas av två par och tre är sjuka 

• Se 13 
 

6. Vakt skall hållas av två par och alla är sjuka 

• Se 14 
 

7. Vakt skall hållas av ett par och en ensam och ingen är i riskgrupp 

• Vakthållning som vanligt 

 Pass ett med en från paret och den ensamme 

 Pass två med en från paret och den ensamme 
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8. Vakt skall hållas av ett par och en ensam och någon är i riskgrupp 

• Vakthållning enligt: 

 Paret tar ett pass 

 Den ensamme tar ett pass själv 
 

9. En i paret är sjuk 

• Ingen är i riskgrupp 

 De återstående går båda passen tillsammans 

• Någon är i riskgrupp 

 Den kvarvarande går ett pass själv 

 Den ensamme går ett pass själv 
 

10. Den ensamme är sjuk 

• Paret går båda passen 
 

11. Vakt skall hållas av två ensamma och ingen är i riskgrupp 

• Vakthållning som vanligt 

 Båda går två pass 
 

12. Vakthållning skall hållas av två ensamma där någon är i riskgrupp 

• Båda går varsitt pass själva 
 

13. En av vakterna är sjukanmäld 

• Den kvarvarande går båda passen 
 

14. Båda vakterna är sjuka 

• Vi har ingen vakt 
 

Vid eventuella oklarheter eller frågor kontakta vice hamnkapten  
Håkan Nyberg 073-684 06 28 
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