Riktlinjer för hantering av Covid-19 under
Lärarinspaquen 2020
Förberedande åtgärder
-

En Corona-general som alltid är på plats vid fysiska träffar har utsetts

-

Generalerna gör gemensamt en riskbedömning för alla fysiska träffar och upprättar
handlingsplaner för att säkerställa att riktlinjerna kan följas.

-

Tillgängliggörande av en tydlig riskbedömning och vidtagna åtgärder för att minimera
dessa risker.

-

Inköp av ytdesinficerande medel, alkogel i pumpflaska och småflaskor samt
engångsansiktsmasker

-

Produktion av informationsmaterial med instruktioner för handtvätt och korrekt
användning av engångsansiktsmasker.

Hyienåtgärder
-

Decinficering av allmänna ytor innan evenemangets början, under evenemanget och
vid evenemangets slut. Desinficeringsmedlet måste ges tid att verka innan det torkas
bort.

-

Fysisk kontakt ska alltid undvikas. Vi hälsar inte med handslag eller kramar.

-

Vi håller avstånd till varandra och hjälps åt att påminna varandra om detta. Avstånd
mindre än 1 meter ska undvikas i största möjliga mån.

-

Faddergrupper kommer inte att interagera med andra faddergrupper om det innebär
att mer än 50 personer befinner sig på samma plats. Faddergrupper som visar sig
vara för små kan dock komma att permanent slås ihop med andra faddergrupper,
givet att faddergruppen då inte blir större än 48 personer exklusive faddrar.

-

Utskrivna papper ska undvikas.

Matservering/Fika
-

Varje individ som vill plocka från fikabord ska sprita händerna innan. Laminerade
skyltar om detta ska finnas uppe.

-

Endast portionsförpackad fika och mat erbjuds.

-

Pappmuggar ska ställas med botten uppåt och plastpåsen som de förvaras i ska inte
tas av helt, detta för att skydda kanterna på pappmuggarna från att vidröras av
många personer.

-

Plastlock ska ställas med botten uppåt och plastpåsen ska inte tas av helt, detta för
att skydda locken från att vidröras av många personer och att man endast tar på det
lock man själv ska använda.

Generaler, Faddrar och Funktionärer
-

Lärarinsparquens volontärer kommer inte till träffar om de har symptom eller är
sjuka och stannar hemma tills de är helt friska.

-

Om man är sjuk/har symptom så meddelar man Övergeneralen.

-

Man är hemma minst 48 timmar symptomfri innan man återgår till arbetet.

Coronageneralen
-

Coronageneralen är alltid på plats vid fysiska träffar

-

Coronageneralen bär ett tydligt kännetecken

-

Coronageneralen tillser att decinficering av allmänna ytor sker innan evenemangets
början, under evenemanget och vid evenemangets slut och att desinficeringsmedlet
måste ges tid att verka innan det torkas bort.

-

Coronageneralen tillser tillgängliggörande av en tydlig riskbedömning och vidtagna
åtgärder för att minimera dessa risker för varje event.

-

Coronageneralen bestämmer var placering av alkogel i pumpflaska och
engångsansiktsmasker ska vara. Alkogel i pumpflaska ska vara tillgänglig på flera
ställen vid varje evenemang för att undvika köbildning.

-

Coronageneralen går runt med alkogel i pumpflaska eller liten flaska och erbjuder till
alla deltagare med jämna mellanrum.

Deltagare
-

Deltagare uppmanas att inte komma till fysiska träffar om de har symptom eller är
sjuka och stanna hemma tills de är helt friska. Det kan innebära att man missar alla
fysiska träffar - man är då välkommen att delta i Lärarinsparquen 2021.

-

Man är hemma minst 48 timmar symptomfri innan man kommer till en fysisk träff.

-

Den som så önskar får använda munskydd, det är dock inget krav.
Engångsmunskydd finns tillgängligt.

