Policy covid-19
SM i segelflygning, 2021, Borås
SM 2021 i Borås genomförs utifrån aktuella regelverk och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Särskilt aktuella är Flygsportförbundets och Segelflygets
rekommendationer.
Vi har alla ansvar, gentemot varandra och samhället, att säkerställa att alla praktiskt möjliga
säkerhetsåtgärder vidtagits för att undgå smittspridning av covid-19 under SM. Du är skyldig
att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.
Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att
smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i
förhållande till personer i riskgrupper. Som vaccinerad kan du fortfarande bli smittad och
smitta andra. Betänk att en del tävlande ännu inte ens har fått första sprutan. Följ därför alla
de råd som Folkhälsomyndigheten publicerar.

Alla deltagare, lagmedlem och funktionär ska ha tagit emot, läst och förstått och efterleva
detta dokument angående policy för covid-19 under SM 2021 i Borås. Deltagande piloter
ansvarar för att delge denna information till sina lagmedlemmar.
Läskvittering av Policy för covid-19 är en del av självdeklarationen.

Allmänt
Personer i riskgrupp som önskar vara funktionär ska meddela tävlingsledningen detta så
ledningen kan tilldela lämpliga uppgifter.
Om SM visar sig bli omöjligt att arrangera p.g.a. covid-19 meddelas deltagarna omedelbart.
Tävlingen avbryts omgående om vi får in smitta under pågående tävling.
Om tävlingen skulle tvingas ställas in p.g.a. covid-19 redan innan den första tävlingsdagen
ges full återbetalning av redan inbetalda anmälningsavgifter.

Inför SM
-

Deltagande piloter fyller i Självdeklarationen på
https://sm.bsfk.com/Informationtillpiloter/ senast den 25 juli. Ingen övrig ”incheckning”
kommer att ske.

-

En inledande briefing kommer att hållas digitalt några dagar innan.

-

Stanna hemma vid symtom på covid-19, om en familjemedlem uppvisar symptom
eller om du har varit i kontakt med en smittad person under de senaste 14 dagarna.

-

Följande gäller enligt Transportstyrelsen:
- Om du som pilot har haft covid-19:
o Flygstopp i minst 14 dagar i samband med stark misstanke om eller
bekräftad covid-19 sjukdom och helt återställd sedan minst 7 dagar.
o Intygsinnehavare skall alltid kontakta flygläkare vid covid-sjukdom för
samråd.
-

Vid vaccinering gäller följande:
o EMA-godkänt vaccin: Minimum 48 timmars karens efter varje
vaccinationsdos innan flygning. Gäller för samtliga klasser av medical.
o Ej EMA-godkänt vaccin: Minimum 30 dagars karens efter varje
vaccinationsdos innan flygning.

-

Deltagare uppmanas att ta med munskydd och handsprit och ha detta tillgängligt t.ex. i bil
och husvagn.

-

Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem på ett sätt som
minimerar risken för smittspridning om du utvecklar symtom på covid-19.

Under SM
-

Håll avstånd, speciellt vid briefing och inomhus. Använd munskydd och det inte går.

-

Tvätta händerna omsorgsfullt och ofta. Handsprit kommer att finnas tillgängligt på
flera ställen både inomhus och utomhus.

-

All servering, fika och utlämning av eventuella bokade måltider sker utomhus, vid
korvvagnen, speciellt tält e dyl. Köket är endast tillgängligt för serveringens personal.

-

Tävlingsledning och funktionärer kontaktas i första hand via telefon. Nödvändiga besök
till tävlingsexpeditionen är begränsade till max en person åt gången.

-

Briefing hålls i hangaren med anvisade platser för piloter. Endast piloter samt
tävlingsledning får närvara vid briefing. Information om dagens uppgift finns tillgänglig
via SoaringSpot och Task sheets kommer att finns i samband med briefingen.

-

Köbildning till toaletter, duschar och omklädningsrum sker utomhus. Det finns 3
toaletter, 2 i klubbstugan och 1i entrén till bygglokalen. Den ”stora” toaletten i
klubbstugan är endast till för kökspersonal och funktionärer.

-

Rum, husvagnar, husbilar och tält ska inte delas mellan olika team utan endast mellan
närstående/samma sällskap.

-

Vid montering av flygplan iakttas extra försiktighet och planeras så att ni kan hålla
avstånd. Vid t.ex. hantering av tunga vingar som kräver två personer vid vingroten bör
dessa vara från samma sällskap/lag.

-

Undvik att dela utrustning med varandra.

-

Undvik att dela bil med personer som ej är närstående eller i laget. Piloter som använder
sig av hämtlag rekommenderas att använda munskydd, sörja för god ventilation och sitta
så långt ifrån varandra som möjligt.

-

Prisutdelning och avslutningssamvaron anordnas utomhus och på sådant sätt att vi kan
hålla avstånd.

-

Deltagare, lag och funktionärer som uppvisar symtom på covid-19 bör stanna på sitt
boende för att undvika smittspridning och skall meddela tävlingsledningen utan
fördröjning vid misstanke om smitta.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna med symtom på covid-19 testar sig för
pågående infektion. Detta gäller även om du är vaccinerad.
I Borås görs all testning på Herrljungagatan 5, Knalleland. Bokning gör du på 1177.se:
https://www.vgregion.se/ov/pcr-test/pcr-test/boras/. Det spelar ingen roll vilken
vårdcentral du väljer i listan.
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