AKTUELLA DIREKTIV FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN GÄLLANDE BL.A MÖTEN

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och
allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14
december upphörde de lokala allmänna råden att gälla. Alla i samhället,
både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta
åtgärder för att förhindra smittspridning.
Vad gäller LRF:s verksamhet så har alltjämt riktlinjerna från LEAB:s operativa krisgrupp varit att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer i planering och genomförande av möten. För LRF:s del
innebär det att möten och sammankomster för närvarande genomförs i digital form.
Årsmöten:
En plan för stöttning i att kunna genomföra årsmöten i digital form har tagits fram. Mer om detta och
frågor som rör årsmöten under pandemin kan du läsa här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2020/11/lokalavdelningarnasarsmoten/
Har du frågor kring årsmöten kan du också kontakta:
kristina.bengtsson@lrf.se
Den operativa krisgruppen i LEAB har beslutat om att skärpa rekommendationerna för medarbetare i
LRF, att gälla tills vidare. Det innebär följande:
• Undvik att besöka Gröna Näringslivets Hus i Stockholm samt de regionala kontoren.
• Om besök behöver göras på kontoret, ska det beslutas om i samråd med närmaste chef.
• Undvik att medverka vid externa fysiska evenemang och event.
• Ställ om fysiska möten till digitala.
Corona -riktlinjer för möten tills vidare. LRF har sedan i mars följt Folkhälsomyndighetens råd vad
gäller att personalen arbetar hemifrån och bara undantagsvis finns på kontoren. I princip all
mötesverksamhet med medlemmar, förtroendevalda och personal i LRF har under samma period
skett i digital form. LRF har var gäller personalen fortsatt att följa råden om hemarbete även efter
semestern och kommer att göras så tills myndigheterna förordar något annat.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för sammankomster:
Medlemsverksamhet för organisationer ligger under Folkhälsomyndighetens område,
”Verksamheter”. Länk: Information till verksamheter om covid-19 — Folkhälsomyndigheten
(folkhalsomyndigheten.se)
Folkhälsomyndighetens övergripande råd som gäller för möten och sammankomster är:
• Max 8 personer
• 2 meter emellan personer
• God handhygien (handsprit och tvättmöjligheter)
• Ingen med symtom får delta Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att
verksamheten
• sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
• markerar avstånd på golvet, • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika
trängsel
• håller digitala möten
• erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit
• undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.
Möten inom LRF hösten 2020 För att LRF:S möten ska vara så säkra som möjligt ifall vi genomför
fysiska träffar med förtroendevalda, medlemmar och externa parter finns ett antal saker vi bör följa
och som bygger på Folkhälsomyndigheten rekommendationer:
1. Begränsa antalet deltagare till de som primärt behöver vara med på mötet. Styrelser är en relativt
liten grupp förutsatt om man har en lokal som man kan sitta med två meter mellan sig. I fall er
vanliga lokal inte är stor nog kan mötet behövas hållas någon annanstans.
2. Handsprit och tvättmöjligheter ska alltid finnas på möten och uppmana deltagarna att använda
detta.
3. Korta ner mötestiden. Smittan ökar om vi sitter tillsammans längre tid. Dela hellre upp i två möten,
varav det ena kanske kan vara digitalt i stället för att ha långa möten.
4. Träffas ute. I fall man ska träffas medlemmar så kan ett utomhusmöte vara det bästa alternativet.
Väljer man att träffas ute gäller även där att följa maxregler för antal deltagare och avstånd på två
meter.
5. Tala om förutsättningarna för mötet i inbjudan och uppmana alla att inte komma vid minsta
symtom.
6. Uppkoppling. Erbjud gärna möjlighet för personer med symtom eller de i riskgrupp eller av annan
anledning inte vill närvara vara med via uppkoppling och följa mötet på den vägen.
7. Externa möten. När vi träffar myndigheter och andra externa parter bör samma riktlinjer som ovan
gälla. Fråga innan hur mötet är planerat för att vara så säkert som möjligt.
Läs mer om möten och sammankomster på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 —
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Risker och åtgärder (från Folkhälsomyndigheten)
Stort antal deltagare medför större risk för smittspridning när många personer träffas samt att
smittan sprids när deltagarna återvänder hem
• Begränsa antalet deltagare
• Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god
handhygien Internationellt deltagande Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning
• Begränsa internationella deltagandet 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
• Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget Riskgrupper Äldre löper högre risk för
allvarlig covid19 sjukdom
• Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit Typ av aktivitet Nära kontakt ökar
risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än
utomhus
• Byta eller justera de tänkta aktiviteterna
• Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter
• Byta lokal för aktiviteten Längden på evenemanget Långvariga (mer än ett par timmar) händelser
kan öka risken för smittspridning
• Korta ner evenemanget • Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under
evenemanget

