Gymnos riktlinjer för Corona
Förbud mot att träffas fler än 50 personer
Regeringen tog idag beslut om förbjud mot sammankomster för mer än 50 personer from 29
mars 2020.
Risken för spridning av Coronavirus i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som mycket
hög. Träningar, tävlingar, möten etc. kan komma att ställas in med kort varsel. Vi ber om er
förståelse för detta.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för träning och idrott
Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser
Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med
anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan
aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Läs mer på
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Gymnos riktlinjer och råd för träning mm
Träna gärna – men säkert!
Ditt eget val
•

Du som målsman och vuxen avgör om ditt barn eller du själv kan och vill delta i Gymnos
verksamhet och träning.

Sjuk med milda symtom
•

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma
till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå
hem direkt. Detta gäller både gymnaster och ledare.

Handhygien
•

Alla som vistas i träningslokalen ska tvätta händerna före och efter träningen och ev.
måltider.

Byt om hemma
•

Gymnaster, tränare och ledare bör byta om hemma före och efter aktiviteter.
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Trängsel i träningslokalen
•
•
•

Hämtning och lämning av gymnaster och ledare bör ske utomhus (gäller i första hand
ungdomar och vuxna).
För att undvika trängsel i samband med in- och utsläpp bör en förskjutning av träningstiden
göras. För att få detta att fungera behöver ansvariga tränare/ledare ha dialog med varandra.
I samband med samlingar, vattenpauser etc. bör kroppskontakt undvikas.

Träna mer utomhus
•
•
•
•

All träning utomhus uppmuntras (uthållighet, spänst, styrka mm).
All uppvärmning bör ske utomhus.
De grupper som tränar tre gånger i veckan eller mer bör träna utomhus minst en gång per
vecka.
De grupper som tränar 2 gånger i veckan bör träna utomhus en gång i veckan.

Inomhusträning
•

Antalet gymnaster per träningstillfälle bör begränsas (i förhållande till lokalen) så att
kroppskontakt i största möjliga mån kan undvikas.

Minska närkontakten - göra andra övningar i stället
•
•
•
•

I de grupper där det är mycket närkontakt och säkerhetspassning bör stationer som inte
kräver passning byggas upp.
Övningar som kräver kroppskontakt bör inte ingå i träningen.
Dela inte vattenflaskor eller annat som kan överföra saliv.
Hälsa och uppmuntra varandra utan kroppskontakt.

Ta väl hand om er!
Gymnos styrelse
Falun 27 mars 2020
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta kansliet via mejl kansli@gymnos.se eller
föreningens ordförande Ann-Louise Skoglund via mejl ann-louise.skoglund@gymnos.se
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