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Styrdokument för Sävsjö Karateklubb gällande sammankomst/gradering 2021-12-11
Bakgrund
På grund av regeringens samt Hälsomyndighetens nya direktiv från och med 1 december 2021 ska
klubben tillse att direktiven nedan åtföljs och detta sker med den i slutet beskrivna åtgärdslistan.
Lagrum
Smittskyddsåtgärder för sammankomster enligt HSLF-FS 2021:87
Arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa
grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat att de måste informera om hur
smittspridning kan undvikas och ordna möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda
handsprit samt att vidta åtgärder för att sprida ut besökarna och undvika trängsel. De allmänna
råden gäller både arrangemang som använder vaccinationsbevis och de som inte gör det.
Smittskyddsåtgärder inomhus
1 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal eller annat
utrymme inomhus som anordnaren disponerar ska, utöver vad som framgår av förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19







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

För fritids- och kulturverksamheter kan följande exempelåtgärder användas. För att undvika att
trängsel uppstår kan anordnaren









vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid,
informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel,
uppmuntra besökare att reservera plats eller köpa biljett i förväg, t.ex. via telefon eller annat
bokningssystem,
anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet
eller marken,
anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig, och
vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, t.ex. genom att personal
vägleder besökare.
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Åtgärder i klubben tolkat enligt lagrum ovan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sävsjö Karateklubbs åtgärder gällande gradering 11/12-2021
Skyltar sätts upp med texten, Håll Avstånd.
Kömarkering vid ev. försäljning.
Tillse att tvål samt handsprit finnes vid entréer och wc.
Insläppsvakt för att sprida ut kö.
Skilja på deltagare och publik med avmarkerade områden (skyltar och band).
Publicera information på hemsida om dessa regler för eventet.
Vid första samling informera ledare och deltagare om dessa åtgärder.
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