
Handlingsplan - Juluppvisning 2021

Nedan följer de anpassningar föreningen har vidtagit för att anpassa juluppvisningen den 18
december 2021 efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Under pandemin har
Sofia Gymnastikförening ständigt följt Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundets
rekommendationer och restriktioner kring idrottsaktiviteter och arrangemang. Föreningen
kommer fortsätta följa dessa och därmed anordna juluppvisningen med anpassningar för att en
smittspridning ska undvikas.

Förberedelser inför juluppvisningen:

● Skriva och publicera en skriftlig handlingsplan.
● Informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas.

- Endast friska gymnaster, ledare och publik är välkomna till juluppvisningen. Alla över 18
år behöver även uppvisa giltigt vaccinationsbevis. Undantag från detta krav gäller för
personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. Det behöver man då kunna
verifiera med giltigt läkarintyg.
- Gymnaster, ledare och publik håller avstånd från andra deltagare.
- Gymnaster, ledare och publik tvättar händerna och använder handsprit regelbundet under
dagen.

● Föreningens styrelse håller sig uppdaterade på rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten.

Anpassningar under juluppvisningen:

● Alla gymnaster, ledare och all publik över 18 år skall uppvisa giltigt vaccinationsbevis och
legitimation för att få delta på juluppvisningen.Undantag från detta krav gäller för personer
som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. Det behöver man då kunna verifiera med
giltigt läkarintyg.

● Insläppet inför juluppvisningen har förlängts och publiken har i inbjudan uppmanats att
komma i god tid för att undvika trängsel.

● Kontrollanter iklädd gul väst kommer att kontrollera vaccinationsbevis utomhus innan
publiken kommer till entrédörrarna. Alla som uppvisat giltigt vaccinationsbevis och
legitimation kommer att få en stämpel som de uppvisar innan de går in i lokalen.

● Försäljning av fika kommer att ske utomhus för att undvika trängsel i entén.
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● Swishnummer har skickats ut i förväg till alla medlemmar samt kommer finnas tillgängligt
utanför entrén för att minska trängsel vid dörrarna.

● En ansvarig person kommer att stoppa insläppet om det är för mycket folk i entrén.
● Deltagare och publik kommer ges möjligheten att tvätta händerna och använda handsprit

under arrangemanget.
● Efter uppvisningens slut kommer publiken släppas ut sektionsvis för att undvika trängsel i

entrén.

Uppföljning efter juluppvisningen:

● Om en gymnast eller ledare som deltagit på juluppvisning testar positivt för Covid-19 efter
juluppvisningen skall denna person, enligt föreningens handlingsplan för Covid-19,
meddela kansliet via mejl (kansli@sofiagf.se) för att föreningen skall kunna påbörja en
smittspårning.

● Styrelsen kommer efter avslutad juluppvisning utvärdera hur anpassningarna fungerat och
hur dessa kan utvecklas inför kommande arrangemang där restriktioner och
rekommendationer kan komma att behöva vidtas.
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