Riskfaktorer

Riskbedömning

Riskreducerande åtgärder

BASE23 riskbedömning

Stort antal deltagare

Större risk för smittspridning när många
personer träffas samt att smittan sprids när
deltagarna återvänder hem.

Begränsa antalet deltagare.
Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex.
storlek på lokal och möjligheter till en god
handhygien.

Alla våra dansgruppers deltagarantal följer gällande
riktlinjer. Vi har utökat städning samt inköp av handsprit för
god handhygien. Vi gör regelbundna riskbedömningar och
ser över schemaläggningen kontinuerligt.

Typ av aktivitet

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

Byta eller justera de tänkta aktiviteterna.
Minska antalet deltagare eller byta till en större
lokal för aktiviteten.

BASE23 har planerat samtliga danslektioner för att minimera
kontakt mellan eleverna vid t.ex. byte av klasser. Eleverna
har informerats om att de Skall byta om hemma innan
lektionsstart. Föräldrar och anhöriga Skall hämta och lämna
utanför dansskolan.

Längden på evenemanget

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

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

Alla våra dansklasser är justerade i tidslängd enligt gällande
riktlinjer. Vid uppvisande av symptom Skall eleven avbryta
dansträningen och lämna dansskolans lokaler.

Deltagare med samhällsviktiga arbeten

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

Informera deltagarna om förutsättningarna för
evenemanget.

Våra danskurser vänder sig inte till hälso- och
sjukvårdssektorn. Deltagarna vet förutsättningarna och kan
göra en egen riskbedömning.

Internationellt deltagande

Internationellt deltagande ökar risken för
smittspridning.

Begränsa internationella deltagandet.

Vi har förnärvarande inga internationella deltagare.

Riskgrupper

Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19
sjukdom.

Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till
handtvätt, handsprit.

Vi har ingen dansverksamhet för äldre deltagare eller andra
riskgrupper.

Användning av toaletter

Spridning av virus via kontaktytor och
luftburna partiklar.

Samtliga toaletter har handsprit och har utökad
städningsrutiner samt extra personal vid
ankomst och hemgång.

Ankomst till dansskolan

Spridning av virus via kontaktytor.

Samtliga kontaktytor har utökad
städningsrutiner.

Förflyttning inom skolan och genom dörrar

Spridning av virus via kontaktytor.

Utsättning av handsprit, extra personal ser till att
dessa rutiner följs. Alla dörrhandtag, handledare,
dörrar etc. torkas av regelbundet.

Användning av Danssalar

Spridning av virus via kontaktytor och
luftburna partiklar.

Innan lektion så tvättas dörrar, handtag,
balettstänger, musikanläggningar etc. med
ytdesinficering. Läraren öppnar dörren och
släpper in eleverna en och en, med avstånd.
Läraren ger eleverna instruktioner för att
upprätthålla riktlinjerna. Markeringar finns i
golven för att hjälpa eleverna att hålla avstånd. I
salarna finns det handdesinfektion.

Föräldrar lämnar barn utanför dansskolan om möjligt samt
maximalt en (1) förälder följer barn till sin klass.

