Risikovurdering av arrangementer – Årsmøte 2021

Risikofaktor

Vurdering

Risikoreduserende tiltak

Epidemiologisk situasjon

Stjørdal Kommune opplever lavt
smittepress pr. 25.mai 2021.
Ingen lokale eller regionale
retningslinjer, kun nasjonale.

Smittevernplan utarbeides.
Informasjon om smittevernplan og
utførelse av arrangementet publiseres
på idrettslagets hjemmeside og
facebook-gruppe.

Smittespredning av covid-19
lokalt/regionalt/nasjonalt

Ved høy smittespredning er det
større risiko for smitte ved
arrangementer.

Redusere antall deltagere /
arrangementets størrelse ved å kun
tillate idrettslagets medlemmer med
sine nødvendige ledsagere deltakelse.

Se punktet over.
Hvem er deltager?

Medlemmer i Stjørdal
Paraidrettslag og eventuelle
nødvendige ledsagere.

Liste med kontaktinformasjon vil bli ført
for å ha kontroll over fremmøtte og til å
bruke i en evt. smittesporing.

Antall deltagere

Et stort antall deltagere og tett
kontakt øker risiko for smitte.

Begrense antall deltagere til bare
medlemmer i idrettslaget og nødvendige
ledsagere.
Regulere området som skal brukes ved å
anvise til en plass for å sitte eller stå.

Deltagere fra ulike geografiske Risiko for introduksjon av smitte
områder
til kommunen der
arrangementet finner sted øker
ved deltagelse fra områder med
større smittespredning.

Medlemmene i idrettslaget kommer fra
nabokommuner som har det samme
lave smittepresset.
Vurderes til lav risiko.

Potensiale for smittespredning
til større områder.
Risikogrupper blant
deltagerne

Eldre personer/personer som
tilhører risikogrupper har høyere
risiko for alvorlig forløp av covid19

Sikre god informasjon om
smittevernplan og gjennomføring.
Alle skal holde minimum 2 meters
avstand til andre utenfor sin egen
kohort.

Deltagere med
samfunnskritiske oppgaver

For arrangementer som
involverer helsesektoren eller
deltagere med andre
samfunnskritiske funksjoner bør
det utvises særlig forsiktighet

Sikre god informasjon om
smittevernplan og gjennomføring.
Alle skal holde minimum 2 meters
avstand til andre utenfor sin egen
kohort.

Type arrangement

Årsmøte for idrettslag

Lukket arrangement.

Varighet av arrangementet

Langvarige arrangementer vil
kunne øke sannsynlighet for
smittespredning.

Arrangementet vil bli avholdt på kortest
mulig tid. Det er satt av to timer, men vi
avslutter før om det er mulig.

Innendørs eller utendørs
arrangement

Det er større smitterisiko ved
innendørs arrangementer enn
utendørs.

Arrangementet avholdes utendørs.

Åpent arrangement
I henhold til covid-19-forskriften,
er åpent arrangement per nå ikke
tillatt

Type aktivitet

Usikkerhet om hvem som er til
stede, antall deltagere,
tilstedeværelse av personer fra
utbruddsområder, risikogrupper
og annet.

Lukket arrangement med registrering av
deltakere.
Kartlegge og estimere antall gjennom å
ha oversikt over antall medlemmer i
idrettslaget, samt estimere antall
nødvendige ledsagere.
Begrense antall deltagere gjennom å
slippe til medlemmer i laget og
nødvendige ledsagere.

Årsmøte som ikke krever fysisk
aktivitet eller sang. Alle skal
forholde seg rolig på sin anviste
plass.

Lav risiko.

Andre forhold
Matservering

Matserveringssteder er ofte
Styret serverer og anviser køordning.
forbundet med tett kontakt.
En kopp kaffe og noe godt til blir Hygienetiltak ved å ha håndsprit
servert på slutten av møtet.
tilgjengelig.

