Under rådande situation i och med Covid-19 så
är det viktigt att var och en tar sitt egna ansvar
för att minska den smittspridning som pågår i
världen, detta påverkar även oss som förening,
företag och arbetsgivare.
Vad kan vi som organisation göra och hur kan vi
styra vår verksamhet för att vår verksamhet ska
påverkas så lite som möjligt samt att
smittspridningen inte fortsätter?

Detta är Folkhälsomyndighetens råd till idrottsrörelsen, givetvis ska vi som idrottsförening följa dessa
•

Den som är sjuk, även med milda symptom ska INTE delta i några som helst aktiviteter, stanna hemma tom. två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar
man under pågående aktivitet skall manavsluta aktiviteten och gå hem.

•

Personer över 70 år BÖR undvika offentliga miljöer samt minska sociala aktiviteter och ska därför inte delta i några gruppaktiviteter inomhus.

•

Minska alla moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

•

Uppmana alla att byta om hemma, både före och efter aktivitet.

•

Dela INTE vattenflaskor eller liknande som kan överföra saliv eller utandningsluft.

•

Tillse att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera.

•

Tillse att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

•

Undvik trängsel vid exempelvis insläpp av publik, gäster samt vid försäljning.

•

Begränsa om möjligt antal deltagare i aktiviteter om dessa hålls inomhus.

•

Tillse att tydliga skyltar med råden att stanna hemma vid sjukdomssymptom, samt uppmana till god handhygien finns.

•

Städa toaletter och andra ytor där många personer passerar och använder oftare.

•

Överväg att ställa in om det innebär deltagare från flera länder än Sverige.

•

Arrangemang med färre än 50 personer kan genomföras.

•

Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt även göra en riskbedömning.

RF och myndigheter uppmanar till fysisk aktivitet och klubbverksamheten och dess organiserade träningar utgör en viktig del i detta.
Fysisk aktivitet utomhus uppmanas och innebär betydligt mindre smittorisker. Betänk och följ dock uppmaningarna ovan.

Vad ska vi göra?
• Vid träningar och tävlingar skall Folkhälsomyndighetens riktlinjer följas.
•
•
•

Riskbedömningar ska göras vid tävling/arrangemang.
Arrangemang med fler än 50 personer (deltagare, publik, funktionärer) ska ställas in/skjutas framåt.
Säkerställ tydliga informationsskyltar kring sjukdomssymptom & handhygien.

• Vid halkbanekörning & trafikövning skall Folkhälsomyndighetens riktlinjer följas.
•
•
•
•
•

Säkerställ möjligheter till god handhygien.
Städa toaletter oftare.
Säkerställ tydliga informationsskyltar kring sjukdomssymptom & handhygien.
Hälsa utan att ta i hand.
OM elev med sjukdomssymptom deltar ska denna uppmanas lämna lektionen, alternativt ej tas med vid
hämtning.

• Som arbetsgivare skall Folkhälsomyndighetens riktlinjer följas.
•
•
•
•
•

Arbetstagare som uppvisar eller känner av sjukdomssymptom skall stanna hemma enligt riktlinjer.
Håll en god handhygien.
Städa toaletter oftare.
Undvik onödiga resor, och sociala interaktioner.
Var ett föredöme, hjälp varandra, TA EGET ANSVAR

Vad sker inför tävlingar?

• Varje tävlingsledning och arrangörsgrupp skall genomföra Folkhälsomyndighetens
riskbedömning.
• Behöver man ställa in eller skjuta på evenemanget ska detta göras i samråd med
respektive tävlingsledning arrangerande förbund och huvudstyrelsen.

• Informera tydligt och i god tid om inställt evenemang.
• Information ska minst ut på LMS hemsida & central facebooksida, tävlings ev. egna
hemsida & facebooksida.

