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Riskfaktorer

Riskbedömning

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

Vi följer nya pandemilagen och tar in begränsat
antal personer per varje avgränsad yta i våra
lokaler.

Internationellt
deltagande

Internationellt deltagande ökar
risken för smittspridning

•

Begränsa internationella deltagandet

Vi har inte internationella deltagare eller lärare
under pandemin.

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

Våra kurser vänder sig inte till hälso- och
sjukvårdssektorn specifikt. Deltagarna kan se
förutsättningarna och göra en egen bedömning.

Riskgrupper

Socialstyrelsen har kartlagt
vilka grupper som löper störst
risk för att bli allvarligt sjuka i

•

Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till
handtvätt, handsprit

För riskgrupper finns möjlighet att följa kursen
digitalt.

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

Alla tränare planerar sina lektioner på ett sånt sätt
att kontakt mellan personer inte uppstår. Där man
dansar tillsammans gör man det med samma
partner hela terminen. Vi följer 10m2 regel
gällande salar och utnyttjar alltid större sal om
möjligt.

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

Vi bedömer att lektionerna är så pass korta att de
håller sig inom riktlinjerna.
Vid symtom ska man avbryta träning och lämna
dansskolans lokaler.

covid-19.
Typ av aktivitet

Längden på
evenemanget

•

