Säkerhetsplan med anledning av Covid-19
Rallytest Trötänga Rally Camp
Inledning
Denna säkerhetsplan är framtagen för att säkerställa att ett rallytest kan genomföras på ett säkert
sätt både för deltagare och för arrangörer/funktionärer. Vi har koncenterat årets Trötänga Rally
Camp till Trötängaområdet, Herrö, för att genomföra ett publikfritt evenemang och skapa kontroll på
trafikflöden in och ut från området och inom området. Vi kommer tyvärr att minimera de sociala
inomhusaktiviteterna i år, men det viktigaste är ju ändå testvägarna och de ser väldigt fina ut även i
år. Vi kommer som vanligt att ordna med eldstäder och grillmöjligheter utomhus vid sträckorna. Vi
ber alla deltagare att ta personligt ansvar för att upprätthålla våra anvisningar.
Notera att detta test skiljer sig från en vanlig rallytävling där det krävs ett stort antal funktionärer i
form av tävlingsledning, domare, tekniker, sträckfunktionärer(K-zon, start, mål osv) m.m.
Trötängaområdet är en godkänd avlyst motoranläggning för att bedriva denna typ av verksamhet.
Vi har beslutat att genomföra en förkontroll av vårt evenemang av en utomstående part för att
påvisa brister i vårt upplägg och även ge oss möjlighet att avlysa hela testet om vi anser att det inte
kan genomföras på ett säkert sätt!
______________________________________________
Före testdagen
Information till deltagande team mailas ut och publiceras på isbana.nu.
Minimera antal deltagare i respektive team.
Covid-19 test. Testa er gärna innan avresa (Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom).
Information om hur du ska bete dig på plats sker via denna plan samt information i sociala medier i
förväg samt vid ankomst/anmälan.
Rallykörning och testverksamhet genomförs utomhus.
Vid alla centrala områden på Trötänga, som depå, värmestuga, toalett, m.m. skall munskydd bäras.
Stanna vid ditt team i största möjliga utsträckning och håll avstånd vid dialog med andra.
Vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Vid ankomst
Varje team får en speciell anmälnings-/ankomsttid.
En smittspårningslapp delas ut vid anmälan som skall fyllas i av alla som besöker området.
Varje team har en anvisad serviceplats. (Egna sopsäckar skall användas på varje plats och skall tas
med vid avresa).
Handrengöring/Handsprit kommer att finnas på centrala platser.
Anläggningen har ett enkelriktat flöde där så krävs och vi har stora ytor till vårt förfogande.
Exempelvis anmälan, depå, m.m.
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Under genomförandet
Varje team och person skall följa de anvisningar och riktlinjer som arrangören och/eller dess personal
bestämmer.
Teamen / bilarna delas upp i små grupper och sprids ut på områdets olika sträckor enligt ett schema.
Det finns ett max antal team per sträcka samt instruktion om hur det ska genomföras på ett säkert
sätt. Planera och ta med mat och fika i respektive team i möjligaste mån. OBS! Ta med mat hemifrån
för att inte belasta de lokala mataffärerna. Håll avstånd.
Värmestugan / ”Trötstuggu” (Lekstuga på Härjedalsdialekt)
Värme stugan finns tillgänglig för deltagare och har ett enkelriktat flöde med en separat ingång och
utgång samt begränsat antal samtidiga besökare. Det finns numrerade bord som är väl avskilda från
varandra.
Vid olycka larmas 112 och arrangören. Räddningstjänst och polis är underrättade om Trötänga Rally
Camp.
Om någon i teamet känner sig sämre/insjuknar med risk för av Covid -19 under testdagarna så måste
ni bege er hem till er hemort omedelbart. Vi vill inte belasta den lokala sjukvården i
Jämtland/Härjedalen.
Ingen publik tillåts till under testdagarna.

Vid avresa
Varje team skall anmäla sin avresa från anläggningen och få klartecken att lämna området på ett
säkert sätt för att undvika eventuell trängsel.
Medtag alla era sopor och tillhörigheter vid avresa.

Vid hemkomst
I händelse av sjukdomssymptom av någon deltagare skall detta omedelbart meddelas arrangören.
Detta för att underlätta en eventuell smittspårning av Folkhälsomyndigheten.

Om vi alla hjälps åt och visar hänsyn kommer vi att kunna genomföra ett säkert och bra evenemang
där ni och vi känner oss trygga och ni får garanterat åka mycket rally på jättefina sträckor.
Varmt välkomna till Trötänga Rally Camp!
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