
Tabell 1

Riskfaktorer Riskbedömning Riskreducerande åtgärder Våra åtgärder

Stort antal deltagare Större risk för smittspridning när många 
personer träffas samt att smittan sprids när 
deltagarna återvänder hem

• Begränsa antalet deltagare 
• Se över förutsättningarna för 

evenemanget t.ex. storlek på lokal 
och möjligheter till en god handhygien

Antalet deltagare är begränsat till att ej överstiga 
50 åt gången i uppvärmningshallen/
tävlingshallen. Vi kommer att tillhandahålla 
handsprit och även extra tvål på de toaletter som 
kommer att hållas öppna. Vi kommer även att ge 
information muntligt och skriftligt till alla på plats 
på tävlingen. 

Internationellt 
deltagande

Internationellt deltagande ökar risken för 
smittspridning

• Begränsa internationella deltagandet Inga internationella deltagare på denna tävling

Deltagare med 
samhällsviktiga 
arbeten

För kurser, seminarier och andra evenemang 
som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller 
deltagare med andra samhällsviktiga funktioner 
bör särskild försiktighet iakttas

• Informera deltagarna om 
förutsättningarna för evenemanget

Deltagarna på tävlingen är till största del barn 
och ungdomar, ingen publik kommer att tillåtas 
och personal är väl informerad om 
förutsättningarna.

Riskgrupper Socialstyrelsen har kartlagt vilka grupper som 
löper störst risk för att bli allvarligt sjuka i 
covid-19.

• Hygienåtgärder såsom tillgänglighet 
till handtvätt, handsprit

Deltagarna på tävlingen är till största del barn 
och ungdomar, ingen publik kommer att tillåtas 
och personal är väl informerad om 
förutsättningarna.

Typ av aktivitet Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det 
finns en större risk för smittspridning vid 
inomhusevenemang än utomhus

• Byta eller justera de tänkta 
aktiviteterna 

• Minska antalet deltagare och öka 
antalet toaletter 

• Byta lokal för aktiviteten

Lokalen har kapacitet att ta emot långt över de 
50 deltagare åt gången vi kommer att ta in. Det 
kommer att finnas gott om utrymme för alla. Vi 
uppmanar också att man i största möjliga mån 
byter om hemma. Alla som tävlat klart för dagen 
måste lämna hallen.

Längden på 
evenemanget

Långvariga (mer än ett par timmar) händelser 
kan öka risken för smittspridning

• Korta ner evenemanget 
• Ge information om vad deltagare bör 

göra om de får symptom under 
evenemanget

Deltagarna är indelade i block om ca 20-50 
deltagare i varje  och är bara på plats i hallen 
under den tiden deras block tävlar. 
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