Risikovurdering av Altarennet 2021 for utøvere bosatt i
Finnmark og tilknyttet klubb i Finnmark
Utført 03.03.2021 av Evy Olsen, Alta IF langrenn

Det er før dette gjort en overordnet risikovurdering i fellesskap med kommuneoverlege som ledet til at
det planlagte Altarennet og NNC junior ble avlyst og erstattes av et endagsarrangement kun for
Finnmark.
Det er per i dag tillatt med kohorter på 200 personer der våre funksjonærer kan komme i tillegg.
Risikofaktor

Vurdering

Risikoreduserende tiltak

Smittespredning av
covid-19 i Finnmark.

Alle deltakere er fra Finnmark
skikrets og er bosatt i Finnmark.
Per i dag kjent smitte i Måsøy, men
det er ingen utøvere fra det
området.

Følge utvikling av smitte i
Finnmark og justere øvrige
smittereduserende tiltak i henhold
til dette. Avlyse dersom smitte
ikke kan kontrolleres på en
tilfredsstillende måte.

Internasjonal deltagelse

Internasjonal deltagelse øker risiko
for smitte. Personer som har vært i
utlandet de siste 14 dager skal være i
hjemmekarantene

Sikre god informasjon
Personer med luftveissymptomer
skal ikke komme på
arrangementet

Risikogrupper

Eldre personer og personer med
underliggende kronisk sykdom har
høyere risiko for alvorlig forløp av
covid-19

Sikre god informasjon
Avstandsregler og tilrettelegging
for å kunne overholde avstand.
Hygienetiltak.

Innendørs eller utendørs Det er større smitterisiko ved
arrangement
innendørs arrangementer enn
utendørs

Hele arrangementet holdes
utendørs.

Antall deltagere /
utøvere / publikum

Et stort antall
deltagere/utøvere/publikum og tett
kontakt øker risiko for
smitte. Avstandskrav (minimum en
meter mellom personer) må
overholdes.

Begrense antall. Maks 200 per
kohort. Her blir det en kohort.
Redusere nærkontakt, for
eksempel ved å redusere antall
publikum, (Oppfordrer til kun en
voksen per barn på barnerennet 07 år) regulere publikumsområder,
øke antall toaletter. Benytter 3
toaletter.

Åpent arrangement

Det vil være usikkerhet rundt antall,
tilstedeværelse av personer fra
utbruddsområder, risikogrupper og
annet.
Åpent arrangement er per nå ikke
tillatt

Kartlegge og estimere antall
Begrense antall deltagere hvis
mulig. Av erfaring kommer vi ikke
over 200 deltakere og
støttepersonell slik rennet nå er
planlagt.

Matservering /
alkoholservering

Matserveringssteder er ofte
forbundet med tett kontakt.
Alkoholservering kan redusere effekt
av smitteverntiltak

Hygienetiltak
Øke kapasitet på antall
serveringssteder og spiseplasser
eller eventuelt avvikle hele eller
deler av serveringstilbudet

Transport

Transport til og fra arrangementer er Øke kapasitet på transport
ofte forbundet med smitterisiko på
Sikre godt renhold på
grunn av tett kontakt
transportmidler
Se veileder for kollektivtransport

Varighet på
arrangementet

Langvarige arrangementer vil kunne
øke sannsynlighet for
smittespredning

Vurdere å korte ned
arrangementet, Vi har redusert til
en dag og oppfordrer til at alle
forlater Kaiskuru rett etter eget
løp og eventuell nedgåing.

Tiltak for våre funksjonærer
Følge rennets smittevernregler og i tillegg:
Overholde minimum en meter også tidtakere, rennkontor og i smørevogna.
Lage stort målområde så ingen blir liggende /stående tett. Saft serveres ved å settes på bordet. Utøver
henter selv. God håndhygiene viktig hos de som tilbereder og serverer. Håndsprit tilgjengelig. Dette
finnes i gammel tidtakerbod.
Utøver putter selv startnummer og lånebrikker i merkede kasser. Ikke benytt svartsekker til annet enn
søppel.
Kontaktpunkter sprites av før, en gang midt i arrangementet og etter endt arrangement. Evy ordner.
Alle minner på avstand dersom de ser personer som står tett og ikke er fra samme husstand.
Alle minner på registrering for eventuell smittesporing. QR kode eller gjennom vindu hos rennkontor
dersom man ikke får det til.

