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Regeringen meddelade 12 juli att steg tre i avvecklingen av restriktioner inleds den
15 juli.
Baserat på den informationen har Ronneby Kommun fattat följande beslut.
Beslutet gäller från och med 210715.

I kommunens inomhus- och utomhusanläggningar gäller
följande:


Verksamhet är tillåten för alla åldrar och aktörer.



Aktiviteter ska ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.



Varje förening är skyldig att göra en riskbedömning för sin verksamhet och
för respektive träningsgrupps aktivitet.



Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar exempelvis publik ska följas.
Arrangören/föreningen är alltid ansvarig för sitt arrangemang.

Personer födda 2001 och tidigare bör, enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd, när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet:


Hålla avstånd till varandra



Inte dela utrustning med varandra.



Undvika gemensamma omklädningsrum



Resa till och från aktiviteten individuellt



Utföra aktiviteten i mindre grupper
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Matcher/Tävlingar
Varje förening är skyldig att göra en riskbedömning för sin verksamhet och för den
aktuella aktiviteten. Vid matcher eller tävlingar gäller att i riskbedömningen även ta
hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd:
Cuper, tävlingar och matcher i mindre omfattning

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis
transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna
råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning.
Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal
matcher eller tävlingar. Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller
hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån
förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus,
vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka
smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra
personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande
vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer
utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när
en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.”
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”När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras.
Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som
ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.
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Vi har alla ett stort ansvar för att bidra till att hålla smittspridningen nere så mycket
som möjligt. Om alla följer råden ökar också möjligheten att vi snabbare kan återgå
till ett mer normalt vardagsliv. Föreningarna uppmanas att följa utvecklingen och de
föreskrifter och allmänna råd som är aktuella. Du hittar mer information om
covid19 och våra verksamheter på www.ronneby.se/corona
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