RIKTLINJER OCH RÅD FÖR DART UNDER CORONAPANDEMIN
Uppdaterad 2021-11-21

Nu är det viktigt att vi följer riktlinjer och råd för dartverksamheten runt om i landet. Smittan ökar igen både
i Sverige och även i övriga länder. Träningsverksamhet och tävlingsverksamhet

Från och med 1 december gäller krav på covidbevis (digitalt eller i pappersform) vid arrangemang
inomhus med mer än 100 personer. Svenska Dartförbundet har bestämt att genomföra kravet på
covidbevis från den 1 december 2021, vid ett arrangemang med mer än 100 personer, gäller
tävlande, funktionärer och publik.
Om en arrangör får fler än 100 personer på sitt arrangemang ska SvDF´s FS kontaktas för
information angående hantering av covidbevis. Personer som inte visar upp sitt covidbevis ska
nekas tillträde till lokalen. Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska uppvisa
medicinskt intyg.
Riktlinjer till dartspelare och föreningar
Riktlinjer för fullvaccinerade dartspelare (minst 2 doser).
•
•

Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom.
Testa dig om du får symtom inom två veckor efter utlandsresa utanför Norden.
Ovaccinerade

•
•

Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom.
Du förväntas ta ditt ansvar och hålla avstånd, undvika trängsel och nära kontakter
med andra och även visa särskild hänsyn till personer i riskgrupp samt till personer
som är 65 år och äldre.
Ej närvara vid större dartevenemang med fler än 100 personer närvarande.
För att inte smitta andra är det viktigt att du som är ovaccinerad testar dig om du har
symtom på covid-19.
Ovaccinerade bör alltid testa sig efter inresa från utlandet.

•
•
•
•
•
•
•

Alla
Fortsatt god handhygien Handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte
går, tillgång till handsprit. Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.
Ta del av det riktlinjer som gäller i berört SDF och följ anvisningar.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför
Norden att ta ett PCR-test vid symtom på covid-19 efter inresan.
Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare.

Uppmaningen att vaccinera sig kvarstår och en hög vaccinationstäckning är den viktigaste
förutsättningen för att senare kunna lyfta bort restriktioner.
Svenska Dartförbundets utgår från Riksidrottsförbundets (RF) dialog med Fohm.

