Rekomendationer kring
CORONAANPASSNING
För arrangörer av zontävlingar

Allmäna rekomendationer/tips

Var tydliga med att inga personer med symptom äger tillträde till spelhallen
Stäng omklädningsrummen och hänvisa till ombyte hemma
Skicka in en riskanalys till kansli@sydostpingis.se (se förslag på mall längst ner)
I passen med de yngsta rekommenderar vi färre antal pooler för att kunna utöka
medföljande föräldrar
• Arrangera gärna tre omgångar på en dag (se exempelschema)
• Finns möjligheten, dela gärna upp tävlingen på två dagar
• Vi rekommenderar att använda “ackrediteringsband”.
Kontakta kansli@sydostpingis.se förbundet står för kostnaden för dessa. Banden som
finns tillgodo ser ut som följer: LÄNK
• Be spelarna att ej tacka efter matchen med handen. Arrangören får själv bestämma
hur denna procedur skall genomföras
• För att spara tid rekommenderar vi att prisutdelningen utgår och att “huvudledaren”
hämtar priserna
• Vi rekommenderar att en “huvudledaren” från respektive förening kvitterar ut
ackrediteringsband vid ankomst och tar emot samtliga priser för föreningen innan
avfärd
• Se till att handtvättsmöjligheter finns (såväl gott om handsprit som tvål och vatten)
• Desinficera allmänna utrymmen mellan passen
• Gör beräkning med nedanstående tabell som utgångspunkt på hur många som får
befinna sig i hallen under passen:
Antal spelare från föreningen
Antal ledare från föreningen
1
1
2-5
2
6-9
3
10-14
4
15-19
5
20-24
6
25-29
7
30-34
8
•
•
•
•

Följande är att anses som krav för att få arrangera en zontävling inom
Sydöstra Götalands BTF
Vi ser det som en förutsättning för att hålla de allmänna rekommendationerna att
arrangören åtminstone gör en riskanalys med tillhörande åtgärdsplan samt vid
inbjudan/anmälan ställer frågan hur många som respektive förening avser att komma
med. För att lära av varandra skall riskanalysen även insändas
till kansli@sydostpingis.se som sedan delar den vidare till nästkommande arrangör.
•

Rekomendationer för innehåll i inbjudan
Se till att föreningarna anger antal spelare samt medföljande ledare och föräldrar på
respektive pass. Var tydliga gentemot medföljande att ni förbehåller er rätten att neka
inträde.
• Se till att ett fält i anmälan anger vem som är “huvudledare” för respektive förening
Tydliggör även att denna person rekomenderas finnas på plats hela dagen
• Notera några konkreta åtgärder som ni kommer att göra för en minskad
smittspridning (efter genomförd riskanalys)
• Informera om att omklädningsrummen kommer vara stängda
• Informera om att inga personer med symptom äger tillträde till spelhallen
•

Exempelschema
Pass 1
08.00 Arrangören gör iordning hallen (Desinfektion osv)
08.15 Insläpp grupp 1
09.00 Start grupp 1
11.30 Avslut grupp 1
11.45 Utträde ur hallen
12.00 Hämtning av priser/grupp 1 år ut ur hallen
12.15 Avslut grupp 1
Pass 2
12.15 Arrangören gör iordning hallen (Desinfektion osv)
12.30 Insläpp grupp 2
13.15 Start grupp 2
15.45 Avslut grupp 2
16.00 Utträde ur hallen
16.15 Hämtning av priser/grupp 2 går ut ur hallen
16.30 Avslut grupp 2
Pass 3

16.45 Arrangören gör iordning hallen (Desinfektion osv)
17.00 Insläpp grupp 3
17.45 Start grupp 3
20.15 Avslut grupp 3
20.30 Hämtning av priser/grupp 3 går ut ur hallen
21.00 Avslut grupp 3

Verktyg för riskanalys (taget från
Folkhälsomyndighetens hemsida)
För varje fråga som besvaras med ja- notera ner era åtgärder för att reducera
smittspridningen.
Lägg gärna till andra frågor som ni anser särskilt viktiga och applicerbara på just er tävling.

Riskfaktor
Internationellt
deltagande
Deltagare med
samhällsviktiga arbeten
(t.ex. personal från
vård och omsorg)
Deltagare som riskerar
allvarligare sjukdom
(äldre)
Inomhusevenemang
Förutsättningarna för
evenemanget leder till
nära kontakt mellan
deltagarna (storlek på
lokal, typ av aktivet
etc.)
Hygienåtgärder är inte
tillräckliga (tillgång till
handtvätt,
handdesinfektion och
städning)
Antalet toaletter är inte
tillräckliga
Långvarigt (mer än
några timmar)
evenemang

Ja

Nej Riskreducerande åtgärder
som kan vidtas

