CV-19 säkerhetsprotokoll för funktionärer
Parasport Sverige, Svenska Paralympiska kommittén och den lokala
organisationskommittén (LOC) är glada över att kunna stå värd för World Cup
2022 i Östersund, Åre och Klövsjö. För att göra detta möjligt har LOC, i
samförstånd med lokala myndigheter, hälsomyndigheter, Veronicare och
Parasport Sverige, beslutat att utforma och implementera ett säkerhetsprotokoll
för att minimera alla möjliga risker till smittspridning till en acceptabel nivå.
Huvudmålet med detta protokoll och dess regler/procedurer är att skapa en säker
miljö för samtliga inblandade i världscupen, oavsett om man är idrottare, ledare,
funktionär, LOC eller extern aktör på plats, samt vården utanför
evenemangsbubblan. Detta protokoll ger dock ingen garanti, det är endast en
övervakning och hjälper oss att agera och reagera så snart som möjligt.
Protokollet bör beaktas vid sidan av alla riktlinjer och föreskrifter från
folkhälsomyndigheten. I händelse av konflikt mellan krav från lokala
folkhälsomyndigheter och säkerhetsprotokollet gäller de strängare kraven.
Säkerhetsprotokollet och dess procedurer som beskrivs i detta dokument kan
ändras i enlighet med den lokala och globala situationen för covid-19-pandemin.
Dvs vi kan behöva ändra detta säkerhetsprotokoll för att anpassa restriktionerna
och förbli beredda att hantera alla nya situationer.

De viktigaste och mest effektiva åtgärderna för personligt skydd
såväl som för skydd av andra är:
• Bär en ansiktsmask som täcker mun och näsa
Att bära en ansiktsmask är alltid obligatoriskt i alla allmänna utrymmen
(inomhus/utomhus), förutom i dessa situationer:
-

När du konsumerar mat eller dryck.
När du står ensam på en position utomhus.

• Social/fysisk distansering
Alla är skyldiga att alltid hålla socialt/fysiskt avstånd. Det är viktigt att minimera
sociala kontakter, bära en mask och undvika slutna utrymmen och folksamlingar
där det är möjligt. Håll 1,5 meters avstånd från varandra.

• Korrekt handhygien
Korrekt handhygien ska hela tiden vidhållas. Tvätta händerna i 20 sekunder med
tvål och vatten efter toalettbesök, efter nysningar eller hosta och innan måltid.
Använd handsprit, så ofta som möjligt.
• Korrekt hostetikett
Hostetiketten måste följas – hosta eller nys alltid i en näsduk/servett eller i
armbågsböjningen.

Tävlingsbubbla
Dvs i största möjliga mån skall vi under tävlingsperioden hålla oss till de regler
som finns för att undvika smittspridning och inte umgås med övriga. Ingen utan
ackreditering får vistas på tävlingsområdet. Vi ska alla göra vårt bästa för att
behålla "bubblan".
Från och med testtiden på måndag den 24e gäller ackreditering, har man på sig
ackreditering är det ett bevis på att man är testad och har rätt att vistas på arenan.

Vaccination
Inför ditt första arbetspass och att du ska hämta ut ackreditering- ladda ned ditt
Vaccinationsbevis och var beredd att visa det till Infopoint, dvs där du hämtar ut
din ackreditering.
Ifall du inte har vaccinerat dig är du fortsatt välkommen att vara med som
funktionär, skillnaden är att du kommer att få med dig snabbtester från Infopoint
hem som du tar VARJE morgon inför att du ska tillbaka till arenan och arbeta. För
att det ska vara godkänt enligt Veronicare ska du filma dig (som bevis att det är du
som gör testet) samt ta en bild på provsvaret. Varje morgon när du som är
ovaccinerad kommer till arenan inför ditt arbetspass ska du visa upp bild på
provsvaret till Infopoint. Givetvis endast vid Negativt provsvar kommer du till
arenan.
Du testar dig varje dag och därmed skall du ej göra test nr 2 eller 3, som de
vaccinerade som jobbar längre period göra.

Om någon utvecklar symtom:
Om en ackrediterad person visar något Corona symtom eller får ett positivt covid19-test, måste individen och nära kontakter isolera sig enligt gällande
karantänsregler. Stanna hemma vid förkylningssymtom såsom halsont, snuva,
feber och hosta.

Om någon person utvecklar symtom, oavsett tidigare testresultat, måste de isolera
sig och kontakta covidansvarig samt närmaste gruppledare.
Skulle någon utveckla symtom eller testa positivt för covid-19 måste de isolera sig i
7 dagar från dagen då symtomen började eller datumet då det positiva testet
togs. Även nära kontakter bör isolera sig.

Covid ansvarig under tävlingarna
Veronicare är Covid ansvarig och är den som tillsammans med LOC som
implementerar och reglerar säkerhetsprotokollet, i samråd med International
Paralympic Committé (IPC).
Veronicare kommer att vara nyckelperson för alla relaterade covid-19-frågor under
evenemanget.
Om du har några frågor angående säkerhetskrav i samband med COVID-19, tveka
inte att kontakta covid@veronicare.se
Dagtid från och med 24 januari 076-7640610
Kvällar från kl 17.00 och helger 072-2090903
Alla deltagare i World Cup 2022 bör vara medvetna om att den framgångsrika,
roliga och säkra turneringen är beroende av efterlevnad av säkerhetsprotokollet
och alla deltagares disciplin före start och under turneringen.

Antigentest för uthämtning av ackreditering
För att du ska kunna hämta ut din ackreditering och få tillträde till
evenemangsområdet måste du först göra ett Antigen-test som påvisar ett
negativt resultat.
OBS! Vid bestämda tider för testning och uthämtning av ackreditering. Vid
enskilda fall går det att lösa med test vid annan tidpunkt. Men var god att försök
anpassa er efter utsatta tider, LOC och Veronicare har verkligen försökt anpassat
så att det ska vara så smidigt som möjligt för samtliga.
Kom ihåg att ta ditt Antigentest och hämta ut din ackreditering så nära inpå ditt
första pass som möjligt utifrån de schemalagda tiderna. Passar det inte för dig att
testa samma dag, gör då test och uthämtning av ackreditering dagen innan.
Testtiderna måste vi hålla i och med att vi har auktoriserad sjukvårdspersonal på
plats då.

Från och med att du kommer till arenan ska du bära munskydd. Stationer med
handsprit och munskydd finns utställd vid ingångar till husen.
Ifall du ska jobba i t.ex. Åre och bor i Östersund så har du möjlighet att testa dig i
Östersund på utsatta tider, men din ackreditering hämtar du på arenan där du ska
jobba.
Tider för de sista dagarna är inte helt 100% förankrad och bestämd, återkommer
med uppdatering. I nuläget känner vi att det är bäst att bara få ut detta.

Observera att Teamen har andra tider för att grupperingarna inte ska mixas mer
än nödvändigt.

Östersund
Tid för covid-testning
Måndag 24/1

kl. 11:00-13:00

Tisdag 25/1

kl. 11:00-13:00

Onsdag 26/1

kl. 11:00-13:00

Torsdag 27/1

Kl. 13:00-15:00

Fredag 28/1

Återkommer

Lördag 29/1

Återkommer

Måndag 31/1

Återkommer

Plats för Covid-testning
Garaget i Nya Sekretariatet, Östersund Skidstadion, ingång från utsidan av huset.

Uthämtning av Ackreditering
Efter påvisad negativt test hämtar du ut din ackreditering i Infopoint vid
Huvudentré Nya Sekretariatet, Östersund Skidstadion.
Kom ihåg att ta ditt Antigentest och hämta ut din ackreditering så nära inpå ditt
första pass som möjligt utifrån de schemalagda tiderna. Passar det inte för dig att
testa samma dag, gör då test och uthämtning av ackreditering dagen innan.

OBS! För dig som arbetar och hjälper till hela perioden (Måndag 24/1 - Tisdag
1/1) kommer under onsdagen 26:e behöva ta ett nytt test för att säkerställa att du
fortfarande uppvisar negativt provresultat.

Åre
Tid för covid-testning
Måndag 24/1

kl. 12:00-14:00

Tisdag 25/1

kl. 08:30-10:00

Onsdag 26/1

Kl. 11:00-13:00

Torsdag 27/1

Återkommer

Fredag 28/1

Återkommer

Lördag 29/1

Återkommer

Söndag 30/1

Återkommer

Plats Covid-testning
Lien-garaget vid National Arenan.

Uthämtning av Ackreditering
Efter påvisad negativt test hämtar du ut din ackreditering i Infopoint i
Nationalarenan i Åre.
Kom ihåg att ta ditt Covid-test och hämta ut din ackreditering så nära inpå ditt
första pass som möjligt utifrån de schemalagda tiderna.
OBS! För dig som arbetar och hjälper till hela perioden (Måndag 24/1 - Söndag
30/1) kommer under torsdag 27:e behöva ta ett nytt test för att säkerställa din
status.

Klövsjö
Tid för covid-testning
Måndag 24/1

kl. 10:00-13:00

Onsdag 26/1

kl. 08:30-09:30

Torsdag 27/1

kl. 08:30-09:30

Fredag 28/1

Återkommer

Lördag 29/1

Återkommer

Plats Covid-testning
Hotell Klövsjöfjäll.

Uthämtning av Ackreditering
Efter påvisad negativt test hämtar du ut din ackreditering i Infopoint vid
receptionen på Klövsjöfjäll Hotell.
Kom ihåg att ta ditt Covid-test och hämta ut din ackreditering så nära inpå ditt
första pass som möjligt utifrån de schemalagda tiderna.
OBS! För dig som arbetar och hjälper till hela perioden (Måndag 24/1 - Söndag
30/1) kommer under onsdagen 26:e behöva ta ett nytt test för att säkerställa din
status.
På hotellrestaurangen i Klövsjö gäller Vaccinationsbevis och legitimation för att
tillträda middagen eller kvällstid.

TACK för er samarbetsvilja och att ni gör detta möjligt. Det är en smittspridnings
situation som vi alla önskade att vi inte behövde hantera, men nu måste vi hjälpas
åt att följa reglerna och göra det bästa av det. Vi måste ha med oss att det är ingen
självklarhet att få arrangera något i dessa tider och vi måste följa de reglerna som
sätts. Var och en har ett ansvar att detta Protokoll efterföljs, kommer det fram att
det inte görs så kan Ackrediteringen plockas.

Efter dessa tävlingar kommer teamen åka till Paralympics och vi ska tillsammans se
till att de får med sig bästa möjligheterna till vidare framgång efter att ha vistats på
vår hemmaplan i Jämtland.
Protokollet kan komma att justeras vid behov!

