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Deltagare/anhörig

St rre risk f r
smittspridning n r
m nga personer tr ffas
samt att smittan sprids
n r deltagarna
terv nder hem.

Internationellt
deltagande

Internationellt
deltagande kar risken
f r smittspridning.

Begränsa internationella deltagandet

Vi har inga internationella deltagare.

Deltagare med
samh llsviktiga
arbeten

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

Informera deltagarna om
förutsättningarna för evenemanget

V ra kurser v nder sig inte specifikt till h lso- och

Vuxna löper högre
risk för allvarlig
covid-19 sjukdom

•

Begränsa antalet personer i
lokalerna. Frigöra ytor. Möjlighet
till en god handhygien. Antal
toaletter.

Alla våra dansgruppers deltagarantal följer gällande riktlinjer.
Vår dansskola anlitar professionell städfirma varje dag samt har 7
toaletter med tvål, pappershanddukar och handsprit. Vi gör
regelbundna riskbedömningar och ser över flödet av människor i
våra lokaler kontinuerligt. Caféet är stängt, bord är borttagna.

sjukv rdssektorn och deltagarna gör sina egna bed mningar med
eget ansvar.

Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till
handtvätt, handsprit

Vi har sänkt deltagarantalet i våra vuxengrupper.

•

Korta ner evenemanget
Ge information om vad deltagare
bör göra om de får symptom
under evenemanget

V ra klasser r 30-90 minuter, så vi bedömer ej att de behöver
kortas ner.
Vid symptom har vi informerat alla elever och personal om att
man ska stanna hemma.

ö

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

ä

L ngden p
evenemanget

ä

Elever har informerats om att de ska byta om hemma i möjligaste
mån. Vi har ändrat in- och utflödena och använder också
nödutgångarna. En f r ldrar per barn som dansar t.o.m. 8 år får
vistas i lokalerna, alla andra får vänta utanför dansskolan. Vi har
inte m jlighet att bedriva kursverksamhet utomhus.

ö

Byta eller justera de tänkta
aktiviteterna

ä

•

ä

Det finns en större risk
för smittspridning vid
inomhusevenemang än
utomhus

ä

Typ av aktivitet
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å

ä

å
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Riskgrupper
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