Digitalt möte 2021-01-22

Corona och idrotten
– aktuell information

Vi startar 16:32
För bästa möteskvalitet:
stäng av din mikrofon och
kamera under mötet.
Frågor ställs i chatten.

Dagens möte
• Inledning
• Det har idrotten att förhålla sig till just nu:
- Regeringens rekommendation 21 januari
- Pandemilagen
- Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
• Frågor?
• Stöd för idrottsföreningar

• Avslutning: Håll i, håll ut och håll avstånd

Att förhålla sig till just nu
• Regeringens rekommendation 21 januari
• Pandemilagen
• Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Regeringens
rekommendation 21 januari
• Icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner
eller kommuner bör hållas fortsatt stängda, men
idrottsverksamheter för barn födda 2005 eller senare undantas.
• Verksamheter utomhus kan fortsätta för alla, om
anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt.
• Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet
pandemilagen samt föreskrifter och allmänna råd.

Pandemilagen*
• Enligt lagen tillåts max åtta deltagare vid offentliga tillställningar, till
exempel idrottsevenemang med publik (Länsstyrelsens beslut gäller).
• I pandemilagen finns också begränsningar för gym, sportanläggningar,
badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna
för allmänheten.
Något förenklat är det den som äger eller driver lokalen eller
anläggningen som ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
pandemilagen. Om till exempel en kommun äger anläggningen ska
föreningen följa de regler som kommunen meddelar. Bland annat ska
maxantalet besökare vid verksamhet inomhus beräknas så att varje
besökare har minst 10 kvadratmeter var.

Förtydliganden Pandemilagen
Platser för fritids- eller kulturverksamhet (gymoch sportanläggningar, badhus, andra platser för
fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten)
ꟷ Platsen är utgångpunkten – lokal eller anläggning
som används för idrott
ꟷ Öppna för allmänheten t.ex. när medlemmar, även
uppdelade i mindre, fasta träningsgrupper, har
tillträde till lokalen eller anläggningen

Det vill säga, idrottsverksamhet i lokaler eller
anläggningar öppna för allmänheten omfattas
av pandemilagen.

Forts. förtydliganden
Den som bedriver verksamhet på en plats för
fritidsverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder:
• Föreningen är ansvarig om föreningen varaktigt
och på heltid hyr lokal eller anläggning för
idrottsverksamhet
• Fastighetsägaren är ansvarig om föreningen hyr
lokal eller anläggning för kortare tid, t.ex. några
timmar per vecka.
• Om fastighetsägaren är ansvarig ska föreningen
följa fastighetsägarens informationer utifrån
pandemilagen

Forts. förtydliganden
Den som bedriver verksamhet öppen för
allmänheten i form av gym- eller sportanläggning
eller ett badhus ska:
ꟷ Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler
inomhus på ett sätt som är säkert från
smittskyddssynpunkt
ꟷ Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden
och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd
från varandra
ꟷ Se till att in- och utpassager till verksamhetslokaler
inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan
ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Forts. förtydliganden
Den som bedriver verksamhet öppen för allmänheten i form av gymeller sportanläggning eller ett badhus ska:
1. Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler
inomhus samtidigt
2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord
3. Tydligt anslå maxantalet
4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids

5. Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas
6. Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna eller erbjuda
handdesinfektion
7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som
verksamheten har vidtagit,
8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och

9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd**
• För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott på ett sådant sätt bör de
ꟷ Hålla avstånd till varandra
ꟷ Inte dela utrustning med varandra
ꟷ När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
ꟷ Undvika gemensamma omklädningsrum
ꟷ Resa till och från aktiviteten individuellt
ꟷ Utföra aktiviteten i mindre grupper

• Idrottsföreningar bör
ꟷ Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar
ꟷ Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt
ꟷ Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

• Dessa råd gäller inte för personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott

• Idrottsföreningar bör i övrigt vidta lämpliga åtgärder för spridning av covid-19

Forts. föreskrifter och allmänna
råd**
• Idrottsföreningar bör för personer födda 2005 eller senare
ꟷ När det är möjligt hålla träningar utomhus
ꟷ Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

ꟷ Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för
enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare

• Idrottsföreningar bör i övrigt vidta lämpliga åtgärder för spridning av covid-19

Skillnad 2004 jämfört med 2005
• Födda 2004 eller tidigare
ꟷ Träning – ja

• Födda 2005 eller senare
ꟷ Träning – ja (både inom- och utomhus tillåtet)

ꟷ Utifrån 6 specifika villkor

ꟷ Utifrån 2 specifika villkor

ꟷ Allmänna villkor

ꟷ Allmänna villkor

ꟷ Tävling – nej

ꟷ Undantag yrkesmässig idrott
ꟷ Allmänna villkor

ꟷ Tävling – ja, enstaka matcher
eller tävlingar
ꟷ Allmänna villkor

Frågor?

Stöd för idrottsföreningar
Frågor kan ni ställa till:
• Era respektive förbund med idrottsspecifika frågor.
• Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med
frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.
• Allmänna frågor om covid-19 och idrott kan ni ställa till
corona@rfsisu.se
• Om ni önskar bolla eller sortera era frågor kan ni kontakta
er idrottskonsulent på RF-SISU Värmland.
• Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar på rf.se

”Håll i, håll ut och
håll avstånd”

Tack för ert
deltagande!

