14 januari, 2022

Den 10 januari presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten
nya restriktioner som gäller från och med 12 januari.
De nya restriktionerna som lades fram på presskonferensen måndagen den 10 januari är:
•
•

Avrådan om läger, uppvisningar och tävlingar förlängs till den 31 januari.
Nya begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:
o 20-50 deltagare, krav på anvisad sittplats och avstånd mellan sällskap samt att
vaccinationsbevis får användas.
o 50-500 deltagare, krav på anvisad sittplats och avstånd mellan sällskap samt
att vaccinationsbevis ska användas.
o Fler än 500 deltagare, förbjuds så fort regeringen beslutat om den hemställan
som Folkhälsomyndigheten har gjort till regeringen om detta.
o Skärpt rekommendation om att vuxna ska begränsa antalet nya kontakter
inomhus.
o Ej tillåtet att hyra ut lokaler till privata sammankomster med fler än 20
deltagare så fort regeringen beslutat om den hemställan som
Folkhälsomyndigheten har gjort till regeringen om detta.

Tävlingar och mötesplatser
Rekommendationer för tävling, läger, uppvisningar och andra arrangemang från och
med den 23 december
Från och med den 23 december 2021 avråder Folkhälsomyndigheten från att delta eller
arrangera läger, tävlingar, uppvisningar eller andra större aktiviteter inomhus.
Enstaka endagstävlingar kan undantas (endagsläger eller uppvisningar undantas ej).
Rekommendationen har förlängts och ska omprövas den 31 januari och kan komma att
förlängas. Alla utövare ska vistas så kort tid som möjligt inomhus på tävlingsplatsen.
Utövaren åker till tävlingsplatsen, tävlar och lämnar därefter tävlingsplatsen.
De som anses vara yrkesverksamma är undantagna från avrådan om att genomföra läger
eller tävlingar.

Om ett arrangemang genomförs ska särskilda smittskyddsåtgärder vidtas så som att anpassa
tävlingsformatet, hålla deltagarantalet nere och undvika kontakt mellan personer som
vanligen inte umgås.
Svenska Konståkningsförbundet avråder från att ta in publik, men om detta görs gäller
följande:
Beräkning av deltagarantal
Vid en tävling eller annat arrangemang som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska
åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer. Men om en
tävling eller annat arrangemang där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än
publik ska idrottsutövarna räknas in i antalet deltagare.
Då konståkningstävlingar och andra arrangemang ofta hamnar någonstans mitt emellan
dessa två inriktningar så är det svårt att avgöra exakt vilka som ska räkans som deltagare i
lagens mening. Är ni som arrangör osäkra så ska ni alltid kontakta och rådgöra med polisen
som är det som har det yttersta ansvaret för detta.

För arrangemang med upp till 20 besökare eller utan publik gäller:
Arrangören ska uppmana besökarna att:
•
•
•

vara uppmärksam på symtom på covid-19, stanna hemma och undvik kontakter med
andra människor vid misstanke om covid-19
hålla avstånd till andra (passning tillåten) och undvika offentliga miljöer med trängsel
särskilt inomhus
alla ska hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Dessutom ska föreningarna minska riskerna för trängsel genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säkerställa att lokalens maxantal inte överskrids, 1 person per 10 kvm (läs mer på
sidan vardaglig träning)
informera deltagarna om hur smittspridning kan undvikas,
erbjud deltagarna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjud
handdesinfektion
vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid,
anvisa deltagare till en särskilt angiven in- eller utgång
ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar
på golvet eller marken
anvisa i vilken riktning som deltagare bör förflytta sig
vidta åtgärder för att förhindra att spontana samlingar uppstår
dokumentera smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit skriftligt

•
•

följ upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
säkerställa att ledare och personal får tillräcklig information om hygienåtgärder och
andra smittskyddsåtgärder för att förhindra smitta

För arrangemang med fler än 20 besökare och upp till 50 besökare med publik gäller:
Förutom punkterna under arrangemang med upp till 20 besökare ska föreningen säkerställa
att alla besökare (publik) har en anvisad sittplats. Varje besökare ska alltså ha sin egen
sittplats och den ska vara uppmärkt på något sätt, med nummer eller liknande.
Dessutom ska arrangören använda särskilda smittskyddsåtgärder för publiken.
Följande särskilda smittskyddsåtgärder ska användas:
•
•
•

alla personer eller sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled
samt framåt och bakåt från andra personer eller sällskap
antalet personer i ett och samma sällskap får uppgå till högst 8 personer.
Om ett sällskap uppgår till fler än 8 personer ska den som anordnar arrangemanget
dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Arrangörer får även använda sig av vaccinationsbevis.
För arrangemang med fler än 50 besökare med publik gäller:
Förutom punkterna under arrangemang med upp till 20 besökare ska föreningen säkerställa
att alla besökare (publik) har en anvisad sittplats. Varje besökare ska alltså ha sin egen
sittplats och den ska vara uppmärkt på något sätt, med nummer eller liknande.
Dessutom ska arrangören kräva vaccinationsbevis och använda särskilda
smittskyddsåtgärder för publiken enligt nedan.
•
•
•

alla personer eller sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled
samt framåt och bakåt från andra personer eller sällskap
antalet personer i ett och samma sällskap får uppgå till högst 8 personer.
Om ett sällskap uppgår till fler än 8 personer ska den som anordnar arrangemanget
dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Arrangemang med fler än 500 deltagare
Folkhälsomyndigheten har gjort en hemställan till regeringen om att inte tillåta fler än 500
deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att det
inom kort inte kommer att vara tillåtet att vara fler än 500 deltagare.

Tävlingar och arrangemang med vaccinationsbevis
Vid arrangemang (inomhus) med fler än 50 personer med krav på vaccinationsbevis ska
arrangören ta fram skriftliga rutiner för hur man ska kontrollera att samtliga deltagare ett
giltigt vaccinationsbevis (ej deltagare under 18 år).
Enligt reglerna så ska alla som räknas in i deltagarbegränsningen kunna visa upp ett
vaccinationsbevis, förutom de som är under 18 år eller kan visa upp ett läkarintyg på att man
inte får ta vaccinationen. Eftersom det vid tävlingar inom svensk konståkning är lite oklart
exakt vilka som ska räkans in som deltagare så rekommenderar Konståkningsförbundet tills
vidare att samtliga som befinner sig på åskådarplats ska kunna visa upp ett vaccinationsbevis
och en legitimation. Det omfattar alltså även utövare eller ledare som under en tid befinner
sig på åskådarplats (dock ej de som enligt ovan är undantagna). Det åligger arrangören att
säkerställa att samtliga som befinner sig på åskådarplats har uppvisat ett vaccinationsbevis.
Observera att det inte räcker med att visa upp ett negativt testresultat.
Ytterst är det polisen som avgör vilka som omfattas av kravet på att visa upp ett
vaccinationsbevis, så är ni osäkra så kontakta polisen lokalt.
Regeringen gav myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att ta fram en teknisk
lösning för att kunna verifiera om ett vaccinationsbevis är giltigt eller ej. Appen är nu
lanserad och du hittar den på länkarna nedan.
Vaccinationsbevis verifiering på Google Play
Vaccinationsbevis verifiering på App Store
Läs mer om DIGG:s uppdrag här.
Är du vaccinerad och saknar ett vaccinationsbevis kan du hämta det på www.covidbevis.se

