Svenska Polisidrottsförbundet
Riktlinjer Corona
Med anledning av Polismyndighetens beslut gällande fysiska möten måste
även Svenska Polisidrottsförbundet ändra riktlinjerna. Möten mellan deltagare
från två eller flera regioner får endast ske om det anses vara
nödvändigt utifrån verksamhetens behov. Beslutet gäller tillsvidare.

Svenska Polisidrottsförbundet månar självklart om att alla Polisanställda ska vara
och förbli friska. I nuläget följer vi folkhälsomyndigheternas råd om hur vi hanterar
Corona och dess spridning. Dock kan snabba förändringar ske beroende på hur
smittspridningen utvecklas, vilket vi alla bör ha koll på. Som råden säger i nuläget
anser vi att de Polis-SM som vi själva arrangerar och som ligger närtid kan
genomföras enligt plan. Den arrangerande Polisidrottsföreningen har dock mandatet
att ställa in ett arrangemang om de gör en annan bedömning. Detta kan variera
beroende på typ av arrangemang, antal deltagare och typ av idrott.
Polis SM som arrangeras tillsammans med annan civil arrangör kan få en annan
utgång vilket vi inte rår över. Tex Polis SM i halvmaraton som går i samband med
Göteborgsvarvet, detta lopp kommer ställas in.
Vi respekterar till fullo om atleter eller lag vill lämna återbud pga. rådande
omständigheter och detta är okej att göra även med kort varsel.
De ekonomiska förluster som drabbar enskild polisanställd eller förening behandlar vi
vartefter från fall till fall.
Nedan följer strikta riktlinjer för arrangörer och deltagare vid Polis-SM:
•
•
•
•

Vi vill att ALLA vid minsta tecken på förkylning, feber, hängighet, inte deltar utan
stannar hemma.
Om du eller närstående varit i ett riskområde närmaste två veckorna ber vi er att inte
delta utan stannar hemma.
Som arrangör ska man vidta åtgärder så att det finns tillgång till tvål, vatten och
handsprit i nära anslutning till tävlingen.
Alla undviker handskakningar, kroppskontakt mm.
Vi på förbundet önskar er alla lycka till på framtida Polis SM!
Styrelsen genom
Mikaela Kellner

