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Coronasamordningsgruppens rekommendationer som hänför sig till 
idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten  
 

De konsekvenser som epidemin får för ordnandet av motions-, kultur- och fritidsverksamhet 

varierar beroende på i vilken fas epidemin befinner sig. Det regionala epidemiläget bedöms varje 

vecka i Österbottens coronasamordningsgrupp. I det här dokumentet har man lyft fram de 

nationella rekommendationerna och preciserat vad de innebär på den regionala nivån i de olika 

epidemifaserna.  

 

Epidemins faser 
 

Basnivån: 

• låg incidens av infektioner  

• låg andel infektioner av inhemskt ursprung  

 

Accelerationsfasen: 

• den regionala incidensen av infektioner har ökat:  

• omfattningen av antalet fall under 7 dygn > 6-15/100 000 invånare  

• omfattningen av antalet fall under 14 dygn > 10-25/100 000 invånare 

• andelen positiva prover är > 1 %  

• lokala och regionala smittkedjor förekommer tidvis 

• smittkällorna kan dock huvudsakligen spåras  

• behovet av sjukhusvård kan bemötas utan specialåtgärder 

 

Spridningsfasen: 

• regional eller mer omfattande smittspridning bland befolkningen:  

• omfattningen av antalet fall under 7 dygn > 12-25/100 000 invånare omfattningen av antalet fall 

under 14 dygn > 18-50/100 000 invånare  

• antalet fall stiger per dag med > 10 %  

• andelen positiva prover är > 2 %  

• under hälften av smittkällorna kan spåras  

• behovet av sjukvård och intensivvård ökar kraftigt.  
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Den aktuella lägesbilden och epidemifasen i Vasa sjukvårdsdistrikt kan kontrolleras på webbadressen:  

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/ 

 

Länk till riksomfattande, giltiga rekommendationer: 

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/UKM+THL++rekommendation+f%C3%B6r+hobbyverks

amhet+inomhus+231020.pdf/87211f52-99dd-6784-0577-25f887b0c015?t=1603446622505 

 

 

Plan för hantering av risker förknippade med kultur- och fritidsverksamhet 
under coronapandemin 
 

Allmänna linjedragningar 

Planen för hantering av risker har indelats i tre faser. I varje fas finns det grundläggande frågor som det är 

viktigt att iaktta i alla faser. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera de regionala 

rekommendationerna.  

 

Giltiga regionala och kommunspecifika myndighetsrekommendationer hittas på webbadressen: 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/gallande-

rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt/ 

 

I samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster måste man följa det beslut som är i 

kraft i kommunen eller som fattats av regionförvaltningsverket. Mer information om denna fråga hittas på 

regionförvaltningsverkets webbplats under Vanliga frågor: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-

kysymykset;jsessionid=2EFA56DE9D4C17351CC3ECE487EC5E40?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p

_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_5642335

24_categoryId=14406 

 

Grundläggande frågor 

Vid användning av ansiktsmask är det viktigt att alla som arrangerar kultur- och fritidsverksamhet i alla faser 

hörsammar de regionala rekommendationerna. Dessa rekommendationer, som utfärdas utgående från en 

epidemiologisk bedömning, ses över varje vecka. I samband med idrott borde ansiktsmask användas hela 

tiden förutom under själva idrottsprestationen. Vid användning av ansiktsmasker bör man ta i beaktande att 

en del personer på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda ansiktsmask. I huvudsak ska var och en själv 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/UKM+THL++rekommendation+f%C3%B6r+hobbyverksamhet+inomhus+231020.pdf/87211f52-99dd-6784-0577-25f887b0c015?t=1603446622505
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/UKM+THL++rekommendation+f%C3%B6r+hobbyverksamhet+inomhus+231020.pdf/87211f52-99dd-6784-0577-25f887b0c015?t=1603446622505
https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/gallande-rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt/
https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/gallande-rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt/
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset;jsessionid=2EFA56DE9D4C17351CC3ECE487EC5E40?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset;jsessionid=2EFA56DE9D4C17351CC3ECE487EC5E40?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset;jsessionid=2EFA56DE9D4C17351CC3ECE487EC5E40?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset;jsessionid=2EFA56DE9D4C17351CC3ECE487EC5E40?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406
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skaffa ansiktsmask, men aktörer inom kultur- och fritidsverksamhet kan också erbjuda masker till 

människor. Vid användning av ansiktsmask rekommenderar man att man ska iaktta följande anvisningar för 

att minska smittorisken: 

 

• Ansiktsmasken ska kläs på redan innan man går inomhus.  

• Ansiktsmask ska användas i entréutrymmen, idrottsutrymmen, ankomstutrymmen och 

samlingslokaler, omklädningsrum, på läktare och i andra motsvarande utrymmen.   

• I Undervisnings- och kulturministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets 

rekommendation daterad 23.10.2020 konstateras följande om smittrisken i fritidsverksamhet: 

• Faktorer som inverkar på den smittrisk som hobbyverksamheten medför är bland annat antalet 

deltagare, utrymmets storlek och luftkonditionering samt arten av den verksamhet som utövas. 

• Grundprincipen är att risken för smitta ökar om det inte är möjligt att hålla tillräckliga 

säkerhetsavstånd (kontinuerligt minst 2 meter mellan personer), ansiktsskydd inte kan 

användas och hobbyn är förenad med andfåddhet eller kraftig användning av rösten.  

• Smittrisken är förhöjd särskilt när det gäller lagsport och kontaktsport som utövas inomhus där 

det är svårt att undvika kontaktsituationer. Enligt undersökningar har även körsång varit 

förknippad med en förhöjd smittrisk. 

 

Epidemins basnivå 
 

Nationell rekommendation: 

• I regioner där epidemin befinner sig på basnivån ska man enligt regeringens rekommendation 

beakta Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar 

om hygien och säkra avstånd när man ordnar offentliga tillställningar och hobbyverksamhet för 

över 50 personer. 

• I hobbyverksamhet och vid användning av offentliga utrymmen måste man se till att deltagarna 

och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra. 

 

Regionala preciseringar: 

På basnivån ska man i all verksamhet se till att alla genom sitt eget agerande ska kunna fördröja spridningen 

av coronaviruset. Aktörerna ska aktivt dra nytta av THL:s anvisningar och se till att de som deltar i kultur- 

och fritidsverksamhet är medvetna om dem.  
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Länk till THL:s anvisningar: 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-

19/smitta-och-skydd-coronaviruset 

 

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att man i samband med aktiv hobbyverksamhet ser till att ingen 

deltar i verksamheten med ens smärre symtom som tyder på att personen smittats av coronaviruset. Här kan 

man exempelvis också använda sig av en kontrollista som instruktörer och tränare går igenom tillsammans 

med deltagarna.  

 

Kontrollista: 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/viestinta/kriisiviestinta/koronavirus/kontrollista-for-

idrottsverksamhet-30-10-2020.pdf 

 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/viestinta/kriisiviestinta/koronavirus/kontrollista-for--

arbetsplatser-under-corona_sv.pdf 

  

Stödmaterial som uppgjorts för föreningar: 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/viestinta/kriisiviestinta/koronavirus/modelunderlag_sv.

pdf 

 

Epidemins accelerationsfas  
 

Nationell rekommendation: 

• I epidemins accelerationsfas måste man i fråga om användning av offentliga utrymmen se till att 

deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra. 

• I accelerationsfasen kan kommunerna dessutom rekommendera att antalet personer som 

använder lokalerna begränsas till hälften (50%) av det normalt tillåtna antalet. 

• På basis av begränsningarna i användningen av utrymmen kan kommuner och samkommuner 

därutöver i accelerationsfasen rekommendera att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna (18 

år och uppåt) deltar i inomhus avbryts och att verksamheten i mån av möjlighet genomförs på 

distans i situationer och verksamhetsformer där smittrisken är hög. 

 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/viestinta/kriisiviestinta/koronavirus/kontrollista-for-idrottsverksamhet-30-10-2020.pdf
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/viestinta/kriisiviestinta/koronavirus/kontrollista-for-idrottsverksamhet-30-10-2020.pdf
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/viestinta/kriisiviestinta/koronavirus/kontrollista-for--arbetsplatser-under-corona_sv.pdf
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/viestinta/kriisiviestinta/koronavirus/kontrollista-for--arbetsplatser-under-corona_sv.pdf
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/viestinta/kriisiviestinta/koronavirus/modelunderlag_sv.pdf
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/viestinta/kriisiviestinta/koronavirus/modelunderlag_sv.pdf
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Därtill ska hobbyverksamhet för alla åldrar ordnas så att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika 

närkontakt med varandra. 

 

Regionala preciseringar till de rekommendationer som getts för att förhindra 
spridningen av coronainfektionen:  

Förändringar vidtas i all fritidsverksamhet i syfte att minska risken för att viruset sprids. Det är viktigt att 

varje aktör agerar ansvarsfullt och vidtar planenliga åtgärder som främjar hälsosäkerheten. Exempel på 

dylika åtgärder:  

 

• Grupper blandas mer sällan  

• Tiderna för inträde till träningsutrymmen delas upp  

• Bara personer som behövs vid träningen deltar i träningen: deltagare, tränare, funktionärer och 

nödvändiga materialförvaltare. Tränare, funktionärer och materialförvaltare ska använda 

ansiktsmask även under träningar, alltid när det är möjligt. 

• Föräldrar ska använda ansiktsmask om de måste besöka barnens träningar 

• De som deltar i träningen går in i träningsutrymmet först när de föregående deltagarna har 

avslutat sin egen träning och har avlägsnat sig från utrymmet 

• Ingen ska gå in i träningsutrymmet för att vänta på att den egna träningen ska börja 

• Dusch- och omklädningsrum ska inte användas eller så ska användningen begränsas så att de 

bara används av dem som deltagit i samma träning. 

• Särskild vikt ska fästas vid handhygien. Händerna ska tvättas omsorgsfullt före och efter 

träningen. Handdesinfektionsmedel ska finnas till förfogande under träningen. 

• Gruppstorlekarna minskas 

• Säkerhetsavstånden ökas genom utrymmesarrangemang 

• Träningspass och verksamhet flyttas utomhus 

• De träningspass som kan genomföras på distans genomförs på distans 

• Innehållet i träningspassen ändras. 

Giltiga begränsningar och regionala rekommendationer för offentliga sammankomster och officiella 

tillställningar hittas på webbadressen. 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/gallande-

rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt/  

 

och här : 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/gallande-rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt/
https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/gallande-rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt/
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http://www.avi.fi/web/avi/vanliga frågor 

  

Storleken på grupper som deltar i träningsverksamhet och i övrig fritidsverksamhet får inte överskrida det 

antal som fastställs i rekommendationerna. Det är viktigt att man även i lagsport eller i idrottsverksamhet 

som idkas i grupp efterlever rekommendationerna.  

 

I föreningsverksamhet ansvarar arrangören för att deltagarnas hälsosäkerhet iakttas i enlighet med 

rekommendationerna.  

 

I slutet av denna anvisning beskriver man kort genom exempel hur risken för spridningen av 

coronainfektionen kan minskas i olika utrymmen:  

 

ELITIDROTT 

 

Möjligheterna till tävling och träning tryggas i mån av möjlighet med iakttagande av hälsosäkerheten.  

Anvisningar för elitidrott hittas på den olympiska kommitténs webbplats. På webbplatsen finns också en 

noggrannare beskrivning av hur mer målinriktad idrott och idrottande som hobby skiljs åt.  

https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/23/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-

urheiluun/ 

 
OFFENTLIGA UTRYMMEN (SIMHALLAR, IDROTTSHALLAR, UNGDOMSLOKALER, 
KULTURCENTER, MUSEER, BIBLIOTEK OCH SÅ VIDARE) 

 

Verksamhetsställena hålls öppna när epidemiläget det tillåter.  

Antalet kunder och tryggandet av säkerhetsavstånden följs upp aktivt. Kunder anvisas att hålla de angivna 

säkerhetsavstånden. Vid behov kan personalen begränsa serviceverksamheten eller antalet personer i ett 

utrymme.  

Om man inte kan trygga säkerhetsavstånden på något annat sätt kan kundantalet begränsas till färre än 

hälften av det normala antalet. Antalet bedöms alltid per lokal och situation, inte per fastighet.  

 

 

 

http://www.avi.fi/web/avi/vanliga%20fr%C3%A5gor
https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/23/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/23/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
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MATCHER, FÖRESTÄLLNINGAR OCH SPEL 

 

Vid offentliga tillställningar, liksom vid matcher, föreställningar och spel bör myndigheternas anvisningar 

och rekommendationer tillämpas. På läktare och tillställningar ska säkerhetsavstånd och övriga 

hälsosäkerhetsrelaterade åtgärder iakttas. I alla spel och turneringar, oberoende av serienivå, ska de 

anvisningar som gäller för offentliga tillställningar tillämpas.  

 

PRIVATA TILLSTÄLLNINGAR I UTRYMMEN SOM DRIVS AV STÄDER  

 

Anvisningarna för reservering av utrymme ska ses över så att de är i linje med gällande 

myndighetsanvisningar. Arrangören ansvarar för hälsosäkerheten.  

HOBBYVERKSAMHET OCH FRITIDSVERKSAMHET SOM IDKAS I ANDRA UTRYMMEN ÄN I 
UTRYMMEN SOM DRIVS AV STÄDER 

 

För verksamhet som idkas i utrymmen som drivs av privata företag och allmännyttiga aktörer 

rekommenderas att man ska iaktta samma procedurer och rekommendationer som utfärdats i regionen i 

syfte att förhindra spridningen av coronainfektionen.  

 

Epidemins spridningsfas 
 

Nationell rekommendation:  

Om epidemin går in i en fas av allmän smittspridning rekommenderar man att i synnerhet i 

hobbyverksamhet för vuxna som idkas i grupp i mån av möjlighet ska genomföras på distans och vid behov 

tillfälligt avbrytas helt och hållet med stöd av begränsningarna i användningen av utrymmena. Vid behov kan 

offentliga utrymmen även stängas helt och hållet, med hänsyn till karaktären av användningen av 

utrymmena.  

• I samband med hobbyverksamhet som är riktad till barn och unga bör det här ändå övervägas 

noggrant.   

 

Regionala preciseringar till de rekommendationer som övervägs för att förhindra 
spridningen av coronainfektionen: 

Kultur- och fritidsverksamhet för vuxna genomförs på distans eller avbryts tillfälligt. 
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Fritidsverksamhet för barn och unga fortsätts ändå i mån av möjlighet. Med verksamhet för barn och unga 

avses motion och idrott till 20-års ålder, och i övrig hobbyverksamhet verksamhet som är avsedd för under 

18 åringar. 

I fritidsverksamhet för barn och unga samt i elitidrott ska ändringar vidtas som minskar risken för att viruset 

sprids.  

Varje aktör förutsätts vidta planenliga åtgärder som främjar hälsosäkerheten (se rekommendationerna för 

accelerationsfasen).   

I lagsport eller i träning som idkas i grupp övergår man till träningsformer där närkontakt de facto kan 

undvikas.  

I föreningsverksamhet ansvarar arrangören för att deltagarnas hälsosäkerhet iakttas i enlighet med givna 

anvisningar och rekommendationer.  

I slutet av denna anvisning beskriver man kort genom exempel hur risken för spridningen av 

coronainfektionen kan minskas i olika utrymmen:  

 

ELITIDROTT 

 

Möjligheterna till träning tryggas i mån av möjlighet med iakttagande av hälsosäkerheten. I spridningsfasen 

kan myndigheterna begränsa verksamheten genom att exempelvis tillåta tävlingsverksamhet utan publik 

eller med ett begränsat personantal. Eventuella avbrott i tävlingsidrott och olika serier diskuteras med 

grenförbunden. Anvisningar för elitidrott hittas på den olympiska kommitténs webbplats. 

https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/23/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-

urheiluun/ 

 
OFFENTLIGA UTRYMMEN (SIMHALLAR, IDROTTSHALLAR, UNGDOMSLOKALER, 
KULTURCENTER, MUSEER, BIBLIOTEK OCH SÅ VIDARE)   

 

I dessa utrymmen ska de gällande anvisningar som främjar hälsosäkerheten iakttas. 

Man kan bli tvungen att stänga offentliga utrymmen om det allmänna smittläget så kräver.  

 

MATCHER, FÖRESTÄLLNINGAR OCH SPEL 

 

https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/23/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/23/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
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I spridningsfasen rekommenderar man att matcher, föreställningar och spel ska flyttas till en senare 

tidpunkt, dvs. till en tidpunkt när regionen inte längre befinner sig i en spridningsfas. I spridningsfasen ska 

man heller inte delta i tillställningar som ordnas utanför den egna regionen.  

 

Med dessa åtgärder strävar man efter att begränsa spridningen av epidemin och att snabbare stävja 

smittläget i regionen. 

 

HOBBYVERKSAMHET OCH FRITIDSVERKSAMHET SOM IDKAS I ANDRA UTRYMMEN ÄN I 
UTRYMMEN SOM DRIVS AV STÄDER 

 

För verksamhet som idkas i utrymmen som drivs av privata företag och allmännyttiga aktörer 

rekommenderas att man ska iaktta samma procedurer och rekommendationer som utfärdats i regionen i 

syfte att förhindra spridningen av coronainfektionen.  

 

REKOMMENDATION OM ANVÄNDNING AV UTRYMMEN 
 

Utomhus  

Verksamhet som idkas utomhus rekommenderas i alla faser av epidemin. I all verksamhet som idkas 

utomhus är det ända viktigt att iaktta de grundläggande säkerhetsåtgärderna (dvs. undvika närkontakt, ha en 

bra hand- och hostningshygien och iaktta gällande rekommendationer och begränsningar). 

 

Inomhus, inklusive ishallar 

Utrymmena ska användas med iakttagande av gällande rekommendationer och begränsningar. Antalet 

personer som kan delta beror på i vilken fas epidemin befinner sig. Om utrymmet kan uppdelas i klart 

åtskilda delar och man även i omklädningsrum samt vid utgångar och ingångar kan undvika kontakt, kan 

utrymmet användas av flera grupper samtidigt. Om rekommendationen eller begränsningen är exempelvis 

10 personer, men utrymmet kan delas i separata utrymmen där säkerhetsavstånd kan iakttas, kan utrymmet 

användas av fler grupper bestående av 10 personer. Med dessa lösningar kan man ändå inte överskrida det 

totala antalet personer som får vistas i ifrågavarande utrymme. Uppdelningen kan göras med 

draperier/väggar eller genom att lämna ett tillräckligt stort, utmärkt område mellan de uppdelade 

utrymmena. I omklädningsrum och vid ingångar/utgångar kan avståndet säkerställas också genom att 

schemalägga träningarna till olika tider.  
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I utrymmen som kan användas för många olika ändamål eller i utrymmen som används av flera olika 

grupper samtidigt ska man vid behov begränsa antalet utrymmen som är i användning för att det totala 

antalet personer som befinner sig i dessa utrymmen ligger i linje med rekommendationerna och 

anvisningarna, men också för att säkerhetsavstånden ska kunna iakttas.  

 

I spridningsfasen ska man i lagsport eller i träning som sker i grupp övergå till träningar där man kan 

undvika närkontakt. 
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