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RISKFAKTOR
Stort antal deltagare

RISKBEDÖMNING
Större risk för smittspridning
när många personer träffas.

In och utpassage

Risk för att avstånd inte kan
hållas när deltagare passerar in
och ut.

Passage vid träningsbanorna

Ökad risk för smittspridning då
inte passager erbjuder
rekommenderat avstånd.

Caffé och entré

Risk att detta blir en
samlingsplats med ökad risk för
smittspridning

Spelklot

Risk för spridning av smitta vid
utlåning av klot

Toaletter

Ökad risk för smittspridning

RISKREDUCERING/ÅTGÄRD
- Antalet deltagare är
begränsat till 30
personer.
- Träning reducerad till
var annan bana, hinder
uppsatta mellan
banorna för att
säkerställa avståndet.
- Öppet tiderna är
begränsade.
- Inga åskådare tillåts.
- Inga icketränande.
besökera tillåts.
- Utsedd ansvarig finns
på plats.
-

Två entreer finns och
dessa är nu en för
ingång och en för
utgång.
- In och utgång är
skyltmärkt.
- Bänkar, bord och stolar
är borttagna så att
rekommenderat
avstånd kan hållas.
- Uppmaning att lämna
hallen när träningen är
klar.
- Utsedd ansvarig finns
på plats.
- Stängt ingen försäljning
sker i caffé lokal.
- Försäljning endast av
kaffe och vatten över
bord i stora lokalen.
- Ingen kontanthantering
- Entreavgift erläggs vid
entrén.
Ingen utlåning av klot sker, alla
som tränar har egen
utrustning.
- Verksamheten har tre
toaletter vilka alla ska
användas.
- Toaletterna städas två
gånger per öppet pass,
enligt skriftlig rutin.
- Signeringslista för
kontroll av städning
finns på varje toalett.
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RISKFAKTOR
Hygien/kunskap

RISKBEDÖMNING
Brist på handhygien kan leda
till ökad smittspridning.
Brist på kunskap om
smittspridning kan finnas och
leda till ökad smitta

Riskgrupper, deltagare som
riskerar allvarligare sjukdom

Medelålderna bland deltagarna
är många gåner hög vilket
utgör en ökad risk för smitta.

Städning

Brister i städning kan medföra
ökad smitta

RISKREDUCERING/ÅTGÄRD
- Möjlighet att tvätta
händerna med tvål och
vatten samt
pappershanddukar
finns på varje toalett.
- Handsprit finns på flera
platser i lokalen bla
mellan varje bana, vid
entreer och utgångar
samt på varje toalett
- Informationsskyltar om
hur handtvätt ska
genomföras finns på
alla toaletter.
- Informationsskyltar om
hur smittspridning
begränsas av den
enskilde är uppsatta.
- Informationsskyltar om
hur munskydd ska
hanteras finns
uppsatta.
- Information från FHM
om riskgrupper är
uppsatta i lokalen.
- Information om det
egna individuella
ansvaret ansvaret är
uppsatt.
- Uppmaning att stanna
hemma om man själv
är sjuk eller om någon
närstående är sjuk.
- Rutiner för städning
finns och är tillgängliga
i hallen.

Styrelsen för MBA påminner också om att undvika använda kollektivtrafiken för att ta sig till
träningen. Uppmanar alla aktiva att hålla sig uppdaterade kring smittläget och de allmänna
rekommendationer som föreligger. Fortfarande är uteträning att föredra och att reducera sina
kontakter till de hushållsnära eller de man vanligtvis träffar. Öppettider kan komma att förändras
med kort varsel, håll er uppdaterade genom hemsidan.
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