SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS
CORONAPROTOKOLL
Denna version av coronaprotokollet reglerar enbart den information och de restriktioner som beslutats av
Folkhälsomyndigheten (FHM) och som träder i kraft den 23 december 2021.
Med aktuell situation (23 december 2021) vill vi förtydliga att detta dokument ska verka som ett generellt
dokument utifrån de nationella allmänna råd och restriktioner som råder. I det fall lokala allmänna råd
föreligger, ska dessa anses ha företräde gentemot det nationella protokollet på de områden som är
aktuella. SBTF kommunicerar separat om eventuella lokala allmänna råd.
Svenska Bordtennisförbundet bevakar regelbundet situationen med covid-19 och de restriktioner som
FHM, regeringen samt RF publicerar. Det innebär att coronaprotokollet när som helst kan komma att
uppdateras. När en uppdatering sker publiceras den på Svenska Bordtennisförbundets officiella kommunikationskanal – hemsidan www.svenskbordtennis.com. Gör det därför till en vana att regelbundet kika in för
att se om någon uppdatering gjorts och sträva efter att sprida det i era egna kanaler så att så många som
möjligt får ta del av dessa riktlinjer.
Om du eller din förening har frågor som rör träning, seriespel eller tävling och hur dessa påverkas av
COVID-19/corona, använd dig då med fördel av e-post till vår officiella adress,
info@svenskbordtennis.com. Ange “coronaprotokollet” i ämnesraden.
Enligt uppdrag
Köping 20220112
Version 2.0
Svenska Bordtennisförbundet
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Allmänt om aktuella restriktioner med inträde 12 januari 2022
”Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning)
inomhus ska:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala
smittskyddsläkaren.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.
Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i
sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för
religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
”Anordnarens ansvar vid användning av vaccinationsbevis
Anordnaren ska vid inpassage kontrollera att deltagare som är 18 år eller äldre är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Deltagaren ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Undantag från detta krav gäller för personer under 18 år och för personer
som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. Det behöver man då kunna verifiera med giltigt läkarintyg.
Vid ett arrangemang med vaccinationsbevis ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska
genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.
Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis.
Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. På DIGG:s webbplats hittar du den senaste informationen om digital verifiering av vaccinbevis.
När anordnaren skannar vaccinationsbeviset syns det om vaccinationsbeviset är giltigt, och om personen
är fullvaccinerad. Anordnaren får också veta vem personen är och ska stämma av detta med personens
legitimation. Varje anordnare måste själv bestämma hur upplägget kring kontrollen ska se ut.”
Mer information:
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/fritidsaktiviteter-for-barn-och-unga/
Riksidrottsförbundet: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/avradanforlagerochcuperinomhus
Svenska Bordtennisförbundets kommentarer
Nya restriktioner och allmänna råd har trätt i kraft den 23 december 2021. Svenska Bordtennisförbundet
vidhåller att erforderliga smittskyddsåtgärder brukas i alla de fall som allmän sammankomst eller offentlig
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tillställning genomförs av respektive arrangör i syftet att bidra till minskad smittspridning. Vi anser vidare, i
enlighet med Riksidrottsförbundets intentioner, att verksamhet ska kunna bedrivas i den mån den är möjlig
enligt de direktiv som aktuellt gäller. Respektive lokal arrangör fattar beslut.
Under aktuellt intervall för dessa restriktioner, 12 januari 2022 till och med 31 januari 2022, är Svenska
Bordtennisförbundet arrangör eller medarrangör till följande evenemang och sammankomster, som vi
förhåller oss till enligt följande.
(Uppdaterad info 2021-01-11)
Nationell seriehelg, 15-16 januari 2022
Seriehelgen planeras att genomföras. Under innevarande säsong med pågående pandemi kan lag lämna
W.O. utan kostnad och utan att riskera att åka ur seriesystemet.
Sweden Tour Söderspelen, Borås, 21-23 januari 2022
Dialog pågår med lokal arrangör Mariedals IK.
Veteran-SM, Halmstad, 27-30 januari 2022
Dialog pågår med lokal arrangör Halmstad BTK.
Övriga nationella tävlingar
Om allmänna smittskyddsåtgärder följs av arrangör har nationell tävling möjlighet att genomföras.
Beslut tas av respektive arrangör.
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