
Anpassningar i våra barn och ungdomsgrupper p.g.a Covid-19, VT-21 
I nuläget kommer vi att genomföra våra lektioner som vanligt men med vissa 
säkerhetsåtgärder; 
Ledare 

 Tvättar händer mellan varje lektion 

 Tvättar av redskap mellan varje lektion 

 Stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom  

 Har en familjemedlem konstaterad covid-19 får barn inte gå till 

fritidssysselsättning under de 7 första dygnen som den sjuka personen i 

familjen haft symptom. 

 Inga sociala fysiska kontakter som kramar eller ”high five” 

 Planerar in och utgång för varje grupp så trängsel undviks och 
säkerhetsåtgärderna följs 

 
Aktiva 

 Vid minsta sjukdomssymtom ska aktiva stanna hemma 

 Har en familjemedlem konstaterad covid-19 får barn inte gå till 

fritidssysselsättning under de 7 första dygnen som den sjuka personen i 

familjen haft symptom. 

 Byt om hemma och kom i överdragskläder (”kläder efter väder”) 

 Tvätta händerna innan och efter träning 

 Dela inte vattenflaskor med andra 

 Inga sociala fysiska kontakter som kramar eller ”high five” 

 Undvik trängsel och håll avstånd 
 
Restriktioner vid lämning och hämtning 

I våra 3-6 års grupper ber vi er vara en vuxen person som går in i 
omklädningsrummet med barnet (om det behövs) som klär av ytterkläder m.m. och 
sedan lämnar rummet. Håll minst 1,5 meters avstånd till andra vuxna och barn i 
omklädningsrummet! Alla ska byta om innan man kommer till lektionen så tiden i 
omklädningsrummet blir så kort som möjligt. 
Max 4 vuxna personer får vara inne i omklädningsrummen samtidigt. Kolla därför 
hur många som är där före dig och bilda kö med 1,5 meters avstånd mellan 
personerna i kön, utanför om det redan är 4 personer inne. 
Från och med våra 7 års grupper lämnas och hämtas alla utanför 
gymnastikhallen, inga föräldrar får följa med in. 
 
Vi ber också om er förståelse och uppmärksamhet på er mail en timme före träning 
då vi på grund av ledarbrist kan bli tvungna att med kort framförhållning ställa in 
träning. 
 
Eftersom att många av våra ledare ser hallen för första gången när de har första 
tillfället med er ber vi också om förståelse för att de under första tillfället styr upp sin 
Coronaanpassning av gruppen vid lektionens start. 
 


