Guide till riskanalys för hyresgäst i bygdegården
Vi har alla ett ansvar att minska smittspridning i samhället. För att kunna bidra till ett säkrare arrangemang behöver vi veta var smittspridning
kan uppstå och hur vi kan agera för att minska riskerna. Bygdegården är en lokal som är mångfunktionell och har bra förutsättningar för att
kunna genomföra olika arrangemang, möten och aktiviteter på ett coronasäkert sätt.
Detta dokument kan användas som en guide till hyresgäster i bygdegården. Den är tänkt som en hjälp för att enklare kunna coronasäkra
enskilda arrangemanget utifrån lokalens förutsättningar och minimera risk för smittspridning till bygdegårdens funktionärer.
Hyresgäster förväntas följa aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och eventuella lokala/regionala restriktioner.
Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken
• Ta reda på aktuella nationella råd och restriktioner
• Genomför en riskbedömning
• Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till aktiviteter
• Se till att ha god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller tillgång till handsprit
(eller motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt viktigt vid ingång och utgång, i toalettområden och på matställen
• Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer), samt påminn om att hålla avstånd

Riskområde

Riskfaktor
•

Renlighet i lokal och
egna material inför
arrangemang.

•

Lokalen kan ha städats dåligt av
tidigare hyresgäster
Eget medtaget material såsom
matvaror, festmaterial kan bära på
smitta

Insats för att minimera risk
•
•
•

Förbered lokalen, torka av ytor,
möbler och toaletter.
Gå igenom lokalen, se om det finns
tvål, papper, papperskorgar
Håll medhavda material och mat i få
utrymmen.
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Egna anteckningar
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•
Upprätthållande av
rekommenderade
avstånd för
distansering

•
•

Folk följer inte rekommenderat
avstånd för social distansering
Brist på avstånd mellan deltagare
bidrar till smittorisk för deltagare

•

•
•
•
Handhygien

Smitta till deltagare genom
handkontakt med personer och
ytor

•
•
•

Droppsmitta i luften

•

Smitta till övriga deltagare genom
droppar i luften

•
•
•
•

Matservering

•

Smitta till deltagare genom
kontakt med mat och ytor

•

•

Påminn om att hålla avstånd
kontinuerligt, sätt upp affischer.
Underlätta vid toaletter, entréer,
kök och utrymmen där trängsel
uppstår, genom markering eller
envägs-system.
Se över möbleringen så att trängsel
eller köbildning undviks.
Be deltagare sprita händer vid entré
och utgång.
Ha god tillgång till handsprit i olika
delar av lokalen.
Påminn deltagare om att hålla
noggrann handhygien.
Informera inför tillfället om att inte
delta vid symptom.
Påminn om att hålla avstånd.
Tillhandahåll munskydd
Se till att det är bra luftombyte i
lokalen.
Använd handskar vid
livsmedelshantering.
Undvik att servera mat med risk för
spridning såsom bufféer. Servera
mat vid bordet för att minimera risk.
Tänk på att planera avstånd vid
sittningar.
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Om deltagare
snabbt insjuknar
eller uppvisar
symptom på covid19

•
•

Smitta till övriga deltagare och
lokalutrymmen

•

Risk att ytor inte är ordentligt
rengjorda och att smitta kan
spridas vidare till övriga
hyresgäster och
bygdegårdsföreningens
funktionärer

Avslutningsstäd

Om misstanke finns
att smittspridning
kan ha skett under
uthyrning

•

Risk för bygdegårdens
funktionärer att få smitta genom
kontakt i lokal

•

•

•

•
•

Flytta personen till eget rum, ordna
hemfärd (eller vård beroende på
tillstånd).
Meddela kontaktperson för
uthyrning i bygdegården för
kännedom.
Stäm av med bygdegårdsföreningen
vilka städinstruktioner som finns och
följ dessa.
Var noga med att torka av handtag,
golvytor, möbler, bord, toaletter,
kök och använd teknikutrustning.
Vädra lokalen
Kontakta uthyrningskontakten i
bygdegårdsföreningen och meddela
för kännedom att smitta kan ha
uppstått vid arrangemanget.
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