Smittevernplan årsmøte 2021
Denne smittevernplanen gjelder for årsmøtet til Stjørdal Paraidrettslag 27.mai 2021 kl. 18.00.
Ansvarlig arrangør er Stjørdal Paraidrettslag v/styret.
Smittevernansvarlig er nestleder Aleksander Wråli med støtte fra resten av styret.
Arrangementet skal gjennomføres på det store gressområdet på baksiden av Stokkan
Ungdomsskole. Der kan nødvendig avstand overholdes.
Nasjonale og regionale smittevernregler og anbefalinger ligger til grunn for denne
smittevernplanen.
Generelle smittevernregler:
-

Er du syk eller føler deg syk skal du holde deg hjemme. Det samme gjelder hvis du er
i ventekarante eller karantene.

-

Hold 2 meters avstand til andre.

-

God håndhygiene ved å enten vaske hendene i såpevann eller bruke håndsprit der det
er tilgjengelig.

Nasjonale og regionale retningslinjer:
-

Arrangementer anbefales holdt utendørs, og med inntil 200 personer uten faste,
tilviste sitteplasser. Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på
arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.
Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en
kommune med forhøyet smittenivå.

Stjørdal Kommune har pr. 25.mai 2021 ingen lokale retningslinjer.
Risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer er
gjennomført og utfylt av smittevernansvarlig og fulgt opp av styret, samt kontrollutvalg.

Plan for gjennomføring:
Styret vil gjøre klart for arrangementet i god tid i forkant. Det skal settes opp et telt som
styret skal bruke og det vil ingen andre ha tilgang til. Teltet er uten vegger.
Når medlemmene ankommer arrangementet, må de sprite hendene sine før to personer fra
styret registrere navn og tlfnr i en liste for å kunne kontakte dem i etterkant ved behov. Listen
vil bli destruert etter 14 dager.
Videre vil to fra styret anvise til egnet plass for å sitte eller stå. Hvis noen ankommer som en
kohort vil disse få sitte/stå sammen. Det skal anvises slik at det er mulig å opprettholde 2
meters avstand mellom den enkelte og mellom kohortene.
Når den formelle delen av arrangementet er over, dvs. sakslisten til årsmøtet, vil det bli enkel
servering av kaffe og muffins. Styret vil skjenke kaffe og gi ut muffins. Styret vil også anvise
hvem som kan komme fram og få servert, og sørge for at håndsprit blir benyttet.
Alle i styret skal bruke munnbind i arbeidet med å registrere og anvise medlemmene, samt
under den enkle serveringen når årsmøtet er gjennomført. Medlemmer og deres ledsagere
oppfordres til å bruke munnbind.
Håndsprit vil stå tilgjengelig til bruk under hele arrangementet.
Informasjon om smittevernplanen og gjennomføringen vil bli publisert på idrettslagets
hjemmeside og facebook-gruppe.

Kontaktinformasjon smittevernansvarlige:
Aleksander Wråli, nestleder.

Tlf. 45212063

nestleder@stjordalparail.no

Vigdis Haarberg, leder.

Tlf. 94436546

leder@stjordalparail.no

Kirsten Karlsen, sekretær.

Tlf. 99291660

Henviser til følgende kilder:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvisgjenapning/id2842645/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-ogyrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-inorge/#generelle-tiltak-for-aa-redusere-smitterisiko

