Till: Föreningar med lag i Baskettan
Kopia: Domare, Funktionärer och Coacher som är över 18 år

Basketettan och Vaccinationsbevis
Den 1 december infördes nya direktiv av Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
Direktiven avser bland annat sportevenemang som innebär att publik närvarar.
Dessa direktiv syftar, som ni känner till, till att vi ska ha smittsäkra inomhusmiljöer där många
människor samlas.
På Svenska Basketbollförbundet har bedömning gjorts på om en match i Basketettan kommer
att ha över 100 åskådare på plats.
Denna bedömning blir väldigt svår att göra, då svaret alltid blir ”det beror på”.
Samtidigt har bedömningen landat i att de flesta av matcherna som spelas kommer ligga nära
100 gränsen.
Denna bedömning påverkar hur arrangörer rekommenderas att behöva hantera direktiven – och
bör kompletteras med arrangerande förenings egna bedömning.
-

Förenings bedömning är densamma som vår. Dvs att ni tror att det kommer vara ca 100
åskådare på plats. Alternativt att ni tror att genomsnittet per match kommer innebära fler
än 100 åskådare.
Vår rekommendation: är att ni inför kontroll av åskådares/publiks vaccinationsbevis och
legitimation vid ingången till hallen innan ni släpper in personen. De som är 18 år och
äldre ska visa upp detta.
Personer under 18 år och de som ej kan ta vaccin (ska visa upp läkarintyg) undantas
från denna kontroll.

-

Förenings bedömning är avvikande från vår. Dvs att ni inte tror att det kommer vara i
närheten av 100 åskådare på plats under matcherna.
Vår rekommendation: är att ni bevakar åskådarantalet noggrant och sätter stopp för
åskådare om ni når 100 strecket. Vi rekommenderar er också att verka för att besökarna
håller avstånd.

Åskådare = De som är inne i hallen och som INTE är Spelare, Coach, Domare eller Funktionär
för den match som ska spelas.

Fråga: En spelare, som precis spelat klart en match och stretchar på sidan. Är det en
åskådare?
Svar: Ja
Fråga: En domare, som är inne i hallen och värmer upp inför matchen som ska spelas efter den
som är igång, en åskådare?
Svar: Ja
Rutinen för hur ni sköter denna kontroll behöver ni dokumentera för eventuell uppföljning.
Här nedan finnes förberedande steg:
1. Bemanning av ingång för kontroll av vaccinbevis.
2. Förse kontrollant av vaccinbevis med rätt tekniska utrustning (Android telefon eller tablet) som
har programvara från DIGG nedladdad. Appen finns att ladda ner här
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-forvaccinationsbevis/arrangorer
3. Informera kontrollant av vaccinbevis om hur kontroll ska ske i enlighet med DIGGs
instruktioner i länken. Om osäkerhet finns kring ålder, be om legitimation.

Spelare, Coacher, Domare och Funktionärer som är över 18 år
Spelare, coach, domare eller funktionär som önskar befinna sig i hallen/arenan utöver den tid
som avsätts för just dess specifika match och uppgift – behöver visa upp vaccinationsbevis och
ID för den som är tillsatt för att kontrollera detta vid ingången.
*Se Tävlingsbestämmelser för riktlinjer kring tidsramar.

Utöver vaccinationsbevis råder Folkhälsomyndighetens föreskrifter om följande:
1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda
handdesinfektion,
3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den
regionala smittskyddsläkaren.

Arrangör som, av goda skäl, väljer att inte följa något av våra rekommendationer ska se till att:
•
•
•

åskådare anvisas sittplats
sällskap får bestå av max åtta personer
avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.

För mer info se här.
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/dethargallerfortavlingarinomhusfran1december

Vid frågor kontakta
Olle Lundén, Tävlingsansvarig på olle.lunden@basket.se
Orkan Berktan, Covidansvarig på orkan.berktan@basket.se

