
Riskanalys för Covid-19  
Projekt: Kursverksamhet inom SMC  
Datum: 2021-04-08 
Staffan Nordin Christian Paral 
Arrangemang: Publikfri  
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ID  Beskrivning  Risknivå  Åtgärd för begränsning  Konsekvens av åtgärd  Risknivå efter 
åtgärd  

Incheckning  
Risk för köbildning, 

mycket kontakt mellan 
förare och personal.    

 
Anmälan/incheckning kan förslagsvis ske på 

olika platser eller när förare anländer till 
anläggningen. 

Deltagarna hänvisas om möjligt direkt till sin 
instruktör för dagen. 

Momentet incheckning sker 
utomhus eller i säkert område, t e x 

personal bär mask eller bakom 
plexiglas.   

Håll avstånd minst 2 meter.  

  

Säkerhetskontroll  

Innan kursdagen så 
görs en 

säkerhetskontroll på 
alla motorcyklar och 
personlig utrustning. 

 

  

Håll avstånd minst 2 meter.  
Deltagtagare kan överlämna mc till personal och 

stå minst 2 meter ifrån och resonera kring 
besiktningen till dess att mc är klar. Personlig 
skyddsutrustning kontrolleras i samband med 

besiktningen.   
Skyddshandskar ska användas av personalen.  

Fysisk kontakt mellan människor 
minskas, folksamlingar försvinner,  
mindre risk för smitta vid kontroll av 

mc och utrustning.  

  

Förarmöte  
Mycket människor på 

samma plats, men 
hålls utomhus.    

 
Instruktörerna  

kan hålla förarmötena i mindre grupper  
om max 8 pers.  

Instruktörerna får ett manus ifrån 
kursledaren 

 

Mindre sammankomster av 
deltagare är nödvändig.  

  



 

Depå  
Risk att deltagare 
hamnar tätt och 

omedvetet är för nära 
varandra.  

  
Deltagare får hänvisade platser. En större 

depåyta ska användas, så det blir extra avstånd 
mellan deltagare.  

Minst 2 meter mellan grupper.  
Minskad trängsel och liten risk för 

omedveten fysisk närkontakt.  

  

Deltagare  
Mycket människor på 
samma plats, svårt att  

hålla avstånd och 
undgå beröring.  

  Inga medföljande per deltagare om inte 
kursledaren har godkänt annat.  

Minskad trängsel och liten risk 
för omedveten fysisk 

närkontakt.  

  

Övningsområdet  Område vid banan 
som samlar deltagare.    T.ex. vid utsläpp ska märkas tydligt och avstånd 

respekteras.  
Minskad trängsel och liten risk för  

  omedveten fysisk  
närkontakt.  

  

Fasta depåboxar  
Område vid banan 

som samlar 
Deltagare/Plats 
inomhus för mc. 

  Max 8 personer per depåbox.  Minskad trängsel och liten risk för 
omedveten fysisk närkontakt.  

  



Fortsättning     

  

 

Toaletter/ 
Dusch  

Allmän risk för 
smittspridning.    

 
 

Om möjligt tilldela olika toaletter till olika 
delatagargrupper. Se till att tvål och handsprit 

finns tillgängligt. Om möjligt duscha i egna 
faciliteter. Se till att handsprit finns tillgängligt så 

att man kan sprita händerna innan och efter 
toalettbesök. 

Minskad trängsel, bättre hygien.  

  

Kiosk/Cafeteria/ 
Restaurang  

Kontakt med mycket 
människor för 

personal.  
Risk för köbildning.   

Risk för fysisk kontakt 
vid mat- 

/kontanthantering.  

  

Plexiglas emellan personal och deltagare. 
Handsprit ska finnas tillgängligt. 

Se till att ordna färdiga matlådor eller på annat 
sätt minimera kontakten med mat och personal. 

Vid risk för kö märk upp hur kön ska gå och 
vilket avstånd som ska hållas. 

Fysisk kontakt mellan personal och 
kunder upphör, minskad köbildning, 

bättre handhygien.  

  

Funktionärs-
möte  

Onödigt stora 
folksamlingar.    

Ge så mycket information som möjligt till 
funktionär innan kurstillfället. Meddela 

funktionärer att hålla avstånd vid 
materialutdelning.   

Ge övrig information över radio när funktionärer 
är ute på plats.  

Inga folksamlingar.  

  



Information  
För att slippa ha 
samlingsplats vid 

anslagstavla.    
Information skicks via e-post eller läggs ut på 
sociala medier, hemsida, kan också lösa med 
konor och avspärrningsband samt skylt med 

max 1 person i taget vid anslagstavlan, 
(utomhus). 

  
Inga folksamlingar.  

  

 

          

  

          

  

          

  



     

  

  


