Rekommendationer för mötesplatser och utbildningsverksamhet
2020-09-01
Nedanstående rekommendationer gäller för mötesplatser och utbildningsverksamhet tills vidare för
RF/SISU nationellt för att minska risken för smittspridning av Covid -19.
Beslut och information om mötesplatser och utbildningar uppdateras löpande.

Huvudsaklig inriktning
Utgångspunkten är att mötesplatser och utbildningar ska genomföras på ett säkert sätt.
Mötesplatser och utbildningar kan genomföras fysiskt om Folkhälsomyndighetens
rekommendationer följs. Deltagare ska ges möjlighet att delta digitalt.

Pedagogik
Det är en utmaning pedagogiskt att deltagare finns med fysiskt och digitalt vid samma tillfälle. För att
nå syftet med mötet/utbildningen bör arrangören avgöra vilken form som är lämplig. Ett alternativ är
att deltagarna erbjuds utbildning fysiskt eller digitalt.

Mötesplatser och utbildning
RF/SISU ska inte anordna verksamhet för fler än 50 personer i samma lokal. Folkhälsomyndighetens
allmänna råd är att undvika folksamlingar även om de inte är allmänna sammankomster enligt lagen.
Därför väljer RF/SISU att inte samla fler än 50 personer.
När mötesplatser och utbildningar genomförs fysiskt ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd och
rekommendationer följas, en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg
ska göras och mötesplatsen eller utbildningen ska anpassas utifrån resultatet.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
Vid genomförande av utbildningar är det enligt Folkhälsomyndigheten viktigt att:
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Bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna.
Information om förhållningsregler skickas till samtliga deltagare i god tid innan aktiviteten.
Ha mycket generösa avbokningsregler.
Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom med mera.
Säkerställ i förväg att lokalen för utbildningen kan anpassas utifrån riktlinjerna, exempelvis
genom att möblera eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel,
Undvik om möjligt kollektiv transport till och från utbildningen. Reser du kollektiv, planera
resan utanför rusningstid.
Trängsel mellan människor undviks vid ankomst, samtliga utbildningsinslag, under raster och
vid avfärd.
Alla oavsett roll håller 2 meters avstånd under alla delar av processledningen och
utbildningen.
Möjlighet att tvätta händerna är god och att handsprit finns tillgängligt i utbildningslokalen
Toaletter och övriga ytor som många vidrör ska rengöras återkommande.
Vid eventuella praktiska moment under utbildningen ska omklädning ske enskilt före och
efter. Använd egen vattenflaska och dela inte på eventuell utrustning.
Endast restauranger som följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för servering anlitas.

•
•

Mat och fika bör inte serveras som buffé utan i inslagen förpackning eller som färdiga
portioner.
Dryck bör serveras i möjligaste mån så att inte fler personer tar i samma behållare.

