Riskanalys för Covid - 19
Projekt: Tävlingar inom Svemo
Datum: Fr.o.m. 2021-07-01
Skapare: Trialsektionen
Arrangemang: SM, breddtävlingar
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Incheckning

Besiktning

Förarmöte

Beskrivning
Risk för köbildning,
mycket kontakt mellan
förare och personal.

Risknivå

Åtgärd för begränsning

Anmälan görs via Svemo TA.
Momentet incheckning sker helst
Håll avstånd vid anmälan/incheckning och vid utomhus. Plexiglas och munskydd
köbildning.
kan användas när avstånd inte
kan garanteras.

Motorcyklar,
dödmans-hand och
skyddsutrustning hos
förarna kontrolleras
innan start.

Håll avstånd. Personal: Använd munskydd
där avstånd inte kan garanteras. Besiktning
sker utomhus.

Risk för mycket folk på
samma plats, men
hålls utomhus.

Utskick görs innan tävling till förarna.
Håll avstånd.
Kan avstånd hållas, kan förarmöte
genomföras. Utomhus.

Risk för mycket folk på
samma plats. Risk för
Prisutdelning beröring vid
prisutdelning.

Konsekvens av åtgärd

Priser står utställda på prispallen innan
förare går upp för ceremoni. Föraren tar sitt
pris själv eller får det enbart i handen. Håll
avstånd. Prispallen måste vara tillräcklig stor.

Tävlingssäkerhet kan
upprätthållas utan risk för
smittspridning.

Ingen risk för smittspridning om
avstånd kan hållas utomhus.

Ingen risk för smittspridning när
avstånd kan hållas och vid
prisceremoni utomhus. Munskydd
rekommenderas om avståndet inte
kan garanteras.

Risknivå
efter åtgärd

Depå

Toaletter/
Dusch

Kiosk

Funktionärs
möte

Risk att team hamnar
tätt och kommer
för nära varandra.

Team får hänvisade platser, större depå yta
använda så extra avstånd tas
mellan team. Depå är utomhus.

Minskad trängsel och liten risk
för omedveten fysisk
närkontakt.

Risk för möten
och köbildning

Utökning av antal toaletter. Viktigt med att
handsprit finns!

Minskad trängsel, bättre
hygien.

Kontakt med mycket
människor för personal,
risk för köbildning, risk
för fysisk kontakt.

Plexiglas kan sättas upp mellan personal
och kunder, undvik kontanthantering,
markeringar sätts på marken mot kassor
för att påminna om att hålla avstånd.
Handsprit ställs fram.
Restaurang kan hållas öppen om
myndigheternas rekommendationer för
restauranger uppfylls.
Ge så mycket information som möjligt till
funktionär innan tävling, håll avstånd vid
materialutdelning, ge övrig information över
radio när funktionärer är ute på sina platser.

Risk för
mycket folk
på samma
plats.

Risk för nära möten
Funktionärer
med förare vid olycka
i sektionerna
eller korthantering.

Sjukvårdsinsatser

Risk för nära möten
med den skadade och
medhjälpare.

Håll avstånd. Sprita händerna ofta. Använd
munskydd om avstånd inte kan hållas.
Förarna ska INTE ha klippkortet i munnen
eller nära ansiktet.
Använd munskydd och/eller visir och
skyddshandskar. Sprita utrustning och
händer ofta.

Fysisk kontakt mellan
personal och kunder
minskas, minskad
köbildning, bättre
handhygien.

Inga folksamlingar – minskad
smittspridning.

Minskad smittspridning genom
avstånd och god handhygien.
Professionellt omhändertagande
innebär ingen smittspridning.

