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Sannolikhet för 

inträffande

Konsekvens vid 

inträffande
Total riskbedömning

Åtgärd 

tillräcklig

Begränsa antalet deltagare

Alla Dansakademiens kurser är 

begränsade till antalet jämfört med 

normalläge

Vi följer 

Riksidrottsförbundets 

tolkning och 

rekommendationer för 

begränsning av antalet 

deltagare

Se över förutsättningarna för  möjligheter 

till en god handhygien.

På alla toaletter finns handtvål, 

torkpapper och handsprit för att 

kunna uppnå en god handhygien. 

Förutom detta finns handsprit i 

väntrum samt i alla salar.

God tillgång till material för 

att kunna upprätthålla god 

handhygien

Digital lösning

På Dansakademien livestreamar vi 

alla kurser via slutna 

Facebookgrupper. Dansarna kan 

därmed välja om man vill följa 

klassen på plats eller hemma via 

länk

Om en elev känner sig orolig 

för smitta eller känner sig lite 

krasslig ska denna enligt våra 

instruktioner välja att följa 

klassen via livestream för att 

undvika smittorisk

Deltagare med 

samhällsviktiga 

arbeten

För kurser, seminarier och andra 

evenemang som involverar hälso- och 

sjukvårdssektorn eller deltagare med 

andra samhällsviktiga funktioner bör 

särskild försiktighet iakttas.

1 4 4 NEJ
Informera deltagarna om förutsättningarna 

för klassen. 

Dansakademiens kurser inriktar sig 

framförallt till barn och ungdomar. 

Deltagare med samhällsviktiga 

arbeten är relativt begränsade.

1 4 4 JA

Deltagare får enligt egen 

bedömning avgöra om man 

vill delta i klassen på plats 

eller via livestream

Riskgrupper
Äldre löper högre risk för allvarlig covid-

19 sjukdom.
1 5 5 NEJ

Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till 

handtvätt, handsprit.

På Dansakademien finns inga 

deltagare bland äldre. På 

dansskolan får dessutom bara de 

dansande vistas så inga föräldrar 

eller anhöriga får vistas i lokalerna

1 5 5 JA

Deltagare får enligt egen 

bedömning avgöra om man 

vill delta i klassen på plats 

eller via livestream

Byta eller justera de tänkta aktiviteterna.

Direktkontakt mellan individer 

undviks under lektioner.  Antalet 

maxdeltagare i grupperna är 

reducerade för att kunna hålla 

avstånd. 

Föräldrar och andra som ej dansar 

får ej vistas i lokalerna utan väntar 

utanför dansskolan

Deltagare får enligt egen 

bedömning avgöra om man 

vill delta i klassen på plats 

eller via livestream

Minska antalet deltagare och 

ökamöjligheten för god hygien

Antalet deltagare är minskat på alla 

kurser och handdesinfektion finns 

på toaletter, i väntrum och i salar

God tillgång till material för 

att kunna upprätthålla god 

handhygien

Byta lokal för aktiviteten.

Dansakademien har justerat 

kurserna och flyttat kurser mellan 

salar för att ha en så optimal lokal 

som möjligt. Vi har dessutom 

avdelat dansskolorna med separata 

in-och utgångar

Deltagare får enligt egen 

bedömning avgöra om man 

vill delta i klassen på plats 

eller via livestream. Vi har 

avgränsat lokalerna med 

separata in- och utgångar

Korta ner evenemanget.

Klasserna är som längst 90 minuter 

och räknas därför inte som 

långvariga

Vi har inga långvariga kurser

Ge information om vad deltagare bör göra 

om de får symptom under evenemanget.

Information finns på vår hemsida, 

facebookgrupper och fysiska anslag 

på dansskolan

Information finns och är 

publicerad, skickad via mail 

och fysiskt anslaget

Riskbedömning av verksamhet Dansakademien Norrköping

8 JA

3 4 12 JA

Riskbedömning före åtgärd Riskbedömning efter åtgärd

2 4

4 NEJ 4 JA

Åtgärd

1 4

JA

Typ av aktivitet

Nära kontakt ökar risken för 

smittspridning. Det finns en större risk 

för smittspridning vid 

inomhusevenemang än utomhus.

Längden på 

evenemanget

Långvariga (mer än ett par timmar) 

händelser kan öka risken för 

smittspridning.

Större risk för smittspridning när 

många personer träffas samt att 

smittan sprids när deltagarna 

återvänder hem.

Stort antal 

deltagare
4 6 24

5 5 25 JA

1 4




