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Förhållningssätt för att förhindra spridning av sars-cov-2 inom fallskärmssporten    bilaga 1 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2fd2f1297c3a4b809acd85c8ac9e9668/undvik-smitta-a4-
svenska.pdf 
Allmänna regler 
� Antal personer på klubben inklusive besökare skall vara max 50 enl. FHM:s allmänna råd. 

Tänk ”så få som möjligt” eftersom det inte är så att 49 inte sprider smittan medan 51 gör det 
� Endast hoppare och funktionärer på DZ, dock inga gästhoppare. 
� Ovan SKYLTAS vid infart till DZ. 
� Tydliga avgränsningar av klubbens utrymmen för att separera 

olika grupper/individer kompletterat med tydlig skyltning 
sätts upp för att undvika att man av misstag hamnar fel. 

� Håll 1, 5 meters avstånd på marken – alltid! 
� Klubben ska tillhandahålla engångshandskar, handsprit och 

torkpapper. 
� ALLA på klubben skall vara informerade om hygienregler, 

avgränsningar etc. 
� Hygienutrymmen ska städas ofta. 
� Tilldelning av specifika uppgifter/ansvarsområden på 

klubben som inte får utföras/besökas av någon annan, t ex 
kök, manifest, tankning etc. 

� Begränsa antalet personer i utrymmen som måste vara öppna 
t ex toaletter. 

� Lås utrymmen som inte måste vara öppna. 
� Ingen övernattning i gemensamma lokaler. 
� Rutiner för handhygien enligt FHM ska finnas anslagna. 
� Rutiner för rengöring av utrustning/flygplan ska finnas. 

Under hoppning 
� Rutiner för var packning av fallskärmar får ske och avstånd 

mellan packande skall finnas anslagna. 
� Rutin för ilastningsplats och placering i planet skall finnas och meddelas alla hoppare och piloter. 
� Heltäckande klädsel ska bäras hela tiden i planet inklusive handskar, skydd över mun och näsa samt 

hjälm. 
� Halvering av antal hoppare per lift för att skapa separation mellan hoppare i planet. 
� OBS! FHM:s rekommendationer medger inte möjlighet att utföra tandemhoppning eller 

elevhoppning med instruktör. 

Vid elevutbildning 
� Praktisk utbildning i luften av elever sker ej tills vidare. 
� Eventuell färdighetsträning som sker på marken SKALL ske utomhus och OM elever måste vistas 

inomhus SKALL de hålla ett avstånd på minst 1,5 meter till varandra hela tiden. 

Rutiner för olycksfall  
� Då rutiner enligt ovanstående är framtagna tas kontakt med ambulansöverläkaren i aktuellt område 

för att uppdatera honom/henne om att aktivitet kommer återupptas, vilka åtgärder man vidtagit 
(enligt ovan) för att minska smittspridning/riskreduktion och att inga personer tillåts på fältet med 
sjukdomssymtom, även lindriga sådana.  

� Ambulansöverläkaren skall lämna sitt godkännande till att hoppverksamhet återupptas! 

Avstämning med Förbundsläkaren 
� Då rutiner enligt ovanstående är framtagna görs avstämning av klubbens verksamhetsansvarige med 

SFF:s kanslist för vidare dialog med förbundsläkaren. 

Peter Ullström /SFF Förbundsläkare 
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