
Sinclairs Dala Dansstudio Camp Vinter 2022 

Riskbedömning 220102 baserad på Folkhälsomyndighetens Riskbedömningsverktyg 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder som kan vidtas 

Deltagare i riskgrupp för allvarlig sjukdom inklusive personer 
70 år och äldre. 

 Nej Camp Vinter vänder sig inte till äldre eller personer i riskgrupp. 

Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt 
mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivitet etc) 

Ja  Antalet deltagare är anpassat utifrån danssalens storlek. Föräldrar och andra 
medföljare uppmanas att inte uppehålla sig i lokalerna. 

Det är svårt att få tillgång till handtvätt och 
handdesinfektion. Städningen är bristfällig. 

 Nej Lokalerna städas dagligen. Det finns god möjlighet både till handtvätt och handsprit 
står i samtliga salar och allmänna utrymmen. 

Långvarigt (mer än några timmar) evenemang.  Nej Alla deltagare har informerats om vad de ska göra om de får symptom före eller under 
aktiviteten. 
En rutin för hur hantering av symptom som uppstår under aktiviteten är upprättad och 
personalen informerad. 

Stort antal deltagare  Nej Antalet deltagare är anpassat utifrån danssalens storlek. 

Internationellt deltagande  Nej Vi har inte internationella deltagare. 

Låg andel vaccinerade vuxna deltagare.  Nej Camp Vinter vänder sig inte till vuxna. 

 

Allmänna råd: 

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. 

Avståndsbedömning och trängsel 

Avstånd till andra människor minskar risken för spridning av smittsamma sjukdomar generellt. Det nuvarande epidemiologiska läget innebär dock att någon 

miniminivå gällande avstånd i relation till covid-19 för närvarande inte är nödvändig. Detta innebär också att det saknas skäl att närmare definiera 

begreppet ”trängsel”, då trängsel i den aktuella fasen i pandemin inte skiljer sig från normala förutsättningar. 

Personer som inte är fullvaccinerade har ett eget ansvar att hålla avstånd och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp, se Folkhälsomyndighetens allmänna 

råd (HSLF:FS 2021:69) allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19. 

Alla enskilda har därutöver ansvar att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Detta ansvar faller dock på individen 

själv och omfattas därmed inte av tillsynsansvaret. 

 


