Folkhälsomyndigheten Riskbedömning av verksamhet
Riskbedömning
Riskreducerande åtgärder
Större risk för smittspridning när många
Begränsa antalet deltagare
personer träffas samt att smittan sprids
när deltagarna återvänder hem.
Se över förutsättningarna för
evenemanget t.ex. storlek på lokal och
möjligheter till en god handhygien.

Sinclairs dansskolor
Riskbedömning 2020-09-07
Vi har vanligtvis 5-25 deltagare i våra grupper. Vi bedömer att
antalet elever inte motiverar att stänga ner verksamheten.
Alla våra anläggningar har utökat städning samt köpt in extra tvål,
pappershanddukar samt handsprit.

Internationellt
deltagande

Internationellt deltagande ökar risken för
smittspridning.

Begränsa internationella deltagandet.

Vi har inte internationella deltagare och således motiveras inte en
stängning av den anledningen.

Deltagare med
samhällsviktiga arbeten

För kurser, seminarier och andra
evenemang som involverar hälso- och
sjukvårdssektorn eller deltagare med
andra samhällsviktiga funktioner bör
särskild försiktighet iakttas.

Informera deltagarna om
förutsättningarna för evenemanget.

Våra kurser vänder sig inte till hälso- och sjukvårdssektorn specifikt
och deltagarna vet förutsättningarna och kan göra en egen
bedömning.

Riskgrupper

Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19
sjukdom.

Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till
handtvätt, handsprit.

Vi har inte verksamhet för riskgruppen (äldre deltagare) och således
motiveras inte en stängning av den anledningen.

Typ av aktivitet

Nära kontakt ökar risken för
smittspridning. Det finns en större risk för
smittspridning vid inomhusevenemang än
utomhus.

Byta eller justera de tänkta aktiviteterna.

Våra ledare har fått information om att planera lektionerna på ett
sådant sätt att direkt kontakt mellan elever, samt mellan elever och
lärare undviks.
I pardanskurser upphör partnerbyte, man dansar med samma
person hela kurstillfället.
Vi gör regelbundna riskbedömningar och ser över möjligheten att
minska grupperna om deltagarantalet ökar. Deltagarna har
uppmanats att om möjligt byta om hemma.
I de fall det är möjligt att byta till en större lokal ska detta göras. I
dagsläget är dock grupperna reducerade.
Vi har inte möjlighet att bedriva kursverksamhet utomhus.
Föräldrar och andra uppmanas att inte uppehålla sig i lokalerna.

Riskfaktorer
Stort antal deltagare

Minska antalet deltagare och öka antalet
toaletter.
Byta lokal för aktiviteten.

Längden på
evenemanget

Långvariga (mer än ett par timmar)
händelser kan öka risken för
smittspridning.

Korta ner evenemanget.
Ge information om vad deltagare bör göra
om de får symptom under evenemanget.

Vi bedömer att våra lektioner är så pass korta att de håller sig inom
riktlinjerna.
Vid symptom ska man upphöra med träningen och lämna
dansskolans lokaler.

