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1. Alla har ett ansvar för att minska smittspridningen av covid-19.  
 
Som förening har vi ett ansvar att bedriva vår verksamhet på ett säkert sätt. Vi har därför 
vidtagit en del åtgärder och beslutat om flertalet anpassningar och riktlinjer för att 
dansövningarna ska kunna genomföras. Syftet med det här dokumentet är att informera 
medlemmarna om dessa riktlinjer.  
 
Varje medlem har ett ansvar att undvika att delta om ett tillfälle upplevs osäkert ur 
smittsynpunkt. Vid deltagande har medlemmen ett ansvar att följa de riktlinjer som finns.  
 

2. Upplägg 
 
Vi har utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körverksamhet och idrott.  
 
Rekommendationer för körverksamhet är bland annat att uppmuntra till god handhygien, se 
till att deltagare håller avstånd till varandra, vara utomhus om det går, annars i en stor lokal, 
undvika att vara för många samtidigt, minska tiden och hålla avstånd även i pauser. 
 
Om idrott skriver Folkhälsomyndigheten: “Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och 
träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten.” Däremot kan aktiviteterna behöva 
anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. De generella råden är att den som är 
sjuk ska stanna hemma, personer över 70 år bör inte delta i gruppaktiviteter inomhus, 
uppmana till att byta om hemma före och efter aktiviteter, inte dela vattenflaskor, se till att 
det finns god möjlighet till handtvätt, begränsa antalet deltagare, städa och torka av ytor som 
många rör vid. 

De regler som finns med i detta dokument gäller tills vidare på våra dansövningar. De kan 
komma att ändras om omständigheter och rekommendationer från myndigheter förändras, 
och utifrån hur det fungerar på dansövningarna och nya frågor som kan komma upp i 
samband med att terminen börjar. 
 
Vi i styrelsen är öppna för en dialog med er medlemmar. Vid frågor eller synpunkter 
välkommen att mejla till Anna på ordforande@philochoros.se. 
 

3. Eget ansvar 
- Delta endast om du är helt symtomfri. Gå hem om du börjar känna symptom under 

dansövningen. 
- Om du tillhör en riskgrupp - fundera en extra gång på om det är lämpligt för dig att 

delta, gärna i samråd med din läkare.  
- Byt gärna kläder innan dansövningen. 
- Var noggrann med din handhygien. Hosta och nys i armvecket. 
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- Håll minst 2 meters avstånd mellan varandra, även i pauserna. 

 

4. Lokal och begränsning av antalet deltagare för att minska trängsel 

De första två dansövningarna kommer att hållas utomhus, på danspaviljongen i 
Stadsträdgården. Därefter dansar vi i festsalen på Smålands nation. För att undvika trängsel 
kommer vi att ha en maxgräns för antalet deltagare. Om intresset för att delta på 
dansövningarna är stort delar vi upp gruppen i två mindre grupper och ha två kortare 
danspass istället.  

5. Tid i lokalen 

Dansövningarna kommer att förkortas. Vi vädrar under pausen.  

6. Obligatorisk handtvätt 

På Smålands nation finns möjlighet att tvätta händerna. Vi vill att alla som deltar på 
dansövningen tvättar händerna innan och efter dansövningen. 

 
7. Fikapauser 

 
Det kommer inte att bli något gemensamt fika. Deltagare får ta med sig en egen 
vattenflaska. Vi kommer ha pauser under dansövningen för umgänge och vädring av 
lokalen. Observera att riktlinjerna om att hålla 2 meters avstånd gäller även då.  
 

8. Anpassat dansprogram 
 
Vi kommer att dansa utan fysisk kontakt. Dansare ska hålla minst 2 meters avstånd till 
varandra. Eventuellt kommer det finnas möjlighet att testa någon dans tillsammans med en 
fast partner efter egen överenskommelse.  
 

9. Munskydd? 
 
Vi kommer inte att kräva användande av munskydd. Istället anpassar vi dansprogrammet 
och håller avstånd till varandra.  
 

10. Ansvarig person 
 
På varje dansövning kommer det finnas en person närvarande som ansvarar för att se till att 
reglerna följs och att alla håller avstånd.  
 


