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Till FRK:s sektioner

Information angående covid -19
FRK/Hs har fått många frågor kring aktiviteter under sommaren. Vad får man göra och vad bör man
göra. FRK ska följa de anvisningar som SKK och Folkhälsomyndigheten utfärdar.
Om smittspridningen skulle öka, så kan Folkhälsomyndighetens råd för resande inom Sverige komma
att förändras. Var observant på vad som gäller och kontrollera gärna på SKK:s och FHM:S sidor innan
ni beslutar och genomför aktiviteten.

Länkar till SKK och Folkhälsomyndigheten:
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
•

Citat från SKK: ”Som ansvarstagande organisation fattar SKK beslut för att minska
smittspridning och inte belasta sjukvården mer än absolut nödvändigt. Dessa får en direkt
påverkan i hela SKK-organisationen. Vi uppmanar övriga fristående organisationer och
företag att också följa våra uppmaningar. Som individ har du också ett ansvar. Fundera
exempelvis på om din planerade resa verkligen är nödvändig. Att friska personer fortfarande
är aktiva med sina hundar utomhus är något som SKK uppmuntrar.”

•

I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning.
Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta
och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

•

I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än
50 deltagande personer. Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal
än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet

•

Du har ett personligt ansvar att resa så ”smittsäkert” som möjligt.

•

Personer som är 70 år och äldre rekommenderas även i sommar, att undvika nära fysiska
kontakter
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Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas närvara gäller följande för att
genomföra aktiviteten:
•

Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

•

Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss
verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare,
familj, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara

•

Tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som bevistar arrangemanget
inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller
inte.

•

Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus och bör ha en regional prägel.
Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån
smittspridningsperspektivet. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas.

Personer som tillhör olika riskgrupper
•

Deltagande i verksamhet bör undvikas och det är ett personligt ansvar för var och en
att följa Folkhälsomyndighetens och SKK:s rekommendationer.

•

Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp.

Begränsa deltagarantalet
•

Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det
förväntade antalet deltagande personer.

•

För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler har SKKs centralstyrelse
utfärdat en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet. Dispensen
gäller till och med 31 december 2020.
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