
Handlingsplan Covid-19

Sofia Gymnastikförening följer Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Svenska

gymnastikförbundets rekommendationer för att begränsa smittspridning i föreningens verksamhet.

I Sofia GF gäller följande med avseende att minska spridningen av Covid-19:

Uppdaterad 2022-01-21

- Endast friska gymnaster och ledare kommer till träningarna. Alla med symtom som kan bero på

Covid-19 behöver stanna hemma.

- Gymnasterna kommer ombytta till träningen och byter inte om eller duschar i de gemensamma

omklädningsrummen efter träningen.

- Anhöriga lämnar gymnasterna till ansvarig ledare utanför skolans lokaler och ansvarig ledare

följer också med alla gymnaster ut och ser till att de blir hämtade efter träningens slut.

- Alla gymnaster tvättar händerna med tvål innan träningen börjar samt efter träningens slut.

Sofia GF ser till att det finns tvål för detta ändamål i skolans lokaler.

- Alla gymnaster har egna märkta vattenflaskor, vi delar inte vattenflaskor med varandra.

Vid konstaterad smitta av gymnast eller ledare i någon av föreningens grupper gäller följande:

- Ledare eller gymnast/vårdnadshavare kontaktar snarast Sofia GF:s kansli för att meddela smitta.

- Informationsmail från föreningen går ut till samtliga vårdnadshavare/gymnaster i berörd grupp.

- Smittspårning ska utföras i samråd med 1177 samt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Ansvaret för smittspårning ligger hos den bekräftat smittade.

- Gymnast eller ledare är välkomna tillbaka till verksamheten enligt riktlinjer från

Folkhälsomyndigheten. Det måste då gått minst 5 dygn från konstaterad smitta via positivt

provsvar samt minst 2 dygn utan symptom.
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Vid konstaterad smitta av familjemedlem gäller följande:

- Gymnast eller ledare ska inte delta i föreningens verksamhet under tiden konstaterad smitta

finns i familjen. Detta gäller även dem som är dubbelvaccinerade.

- Gymnast eller ledare skall göra ett test vid symptom för att se om smitta överförts, detta gäller

även fullvaccinerade.

- Symptomfri gymnast eller ledare kan komma tillbaka till verksamheten tidigast 5 dagar efter att

familjemedlem lämnat positivt provsvar för Covid-19.

- Gymnast eller ledare som haft konstaterad Covid-19 infektion de senaste 3 månaderna behöver

inte avstå träning under tiden smitta finns i familjen.

Vid konstaterad nära smitta i t.ex. skola, annan fritidsverksamhet, arbete (med nära kontakt menas

inom två meter i 15 minuter)

- Symtomfri gymnast och ledare under 18 år kan delta i träning.

- Vid symptom inom 14 dagar från tillfället då smitta kan ha överförts skall gymnast eller ledare

isolera sig och ta test.

- Både ovaccinerade och vaccinerade ledare (gäller även tredje dosen) och gymnaster över 18 ska

stå över träning 7 dagar om man träffat någon i sin närhet med Covid-19.

- Gymnast eller ledare som haft konstaterad Covid-19 infektion de senaste 3 månaderna behöver

inte avstå träning i 7 dagar.

Mer information finns i följande länk:

Läs mer här:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-il

ungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/om-ditt-provsvar/

positivt-test-for-covid-19/information-till-dig-som-kan-vara-smittad/
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