Råd och information
till medlemmarna i Svenska Badbranschen avseende
Coronaviruset (Covid-19)
I alla lägen bör vi följa myndigheternas riktlinjer och respektera individernas
oro för denna allvarliga fråga. Det är mycket viktigt att vi bygger upp ett
förtroende hos våra besökare/ kunder och vara i framkant om nya fakta
uppstår. Det är även viktigt att undvika ryktesspridning.
För att hjälpa er har vi tagit fram följande information som kan vara ett stöd i er
verksamhet.
Här kan du läsa om vilka åtgärder ni kan vidta och vad era besökare/ kunder kan
göra.

Hur kan vi motverka vidare spridning?
•

Desinficera bassängvatten med klor, det dödar både virus och bakterier 1.
Enligt gällande forskning är TC-värdet för Covid-19 genom klordesinfektion 15 (TC är
kombinationen klor och tid, där 1 mg/l klor i 15 minuter är tillräckligt för att inhibera Covid-19). En
rekommendation är att hålla minimum 1,0 mg fritt klor per liter vatten2.

•

Håll en hög frekvens på städning i lokalerna. Desinficera gärna handtag och
de punkter som har frekvent direktkontakt med händer.

•

Informera besökare om hur viktigt det är att duscha före bad och att vara extra
noga med handhygienen.

•

Tillhandahålla tvål i duschar och toaletter.

Vad kan besökare/ kund göra?
•

Om du känner dig frisk – välkommen att bada, simma och träna!

•

Var extra noga med handhygienen.

•

Om du känner dig sjuk ska du inte bada/simma/träna - stanna istället hemma!
Det gäller alltid, oavsett vad det beror på.

1

Bassängbad, kap 3. Folkhälsomyndigheten.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/366079f0326e403d9082d597a3c06c09/bassangbad-halsorisker.pdf
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WeGroup. https://www.wegroup.se/
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Simhallar omfattas inte av förbud mot allmänna
sammankomster och tillställningar
Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från och med 12 mars
och begränsningen innebär ett maxantal om 500 personer.
Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet 3
Privata tillställningar omfattas inte. Det som avgör är om tillställning riktas
till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester,
företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet
gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel
allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
Även om simhallar inte direkt omfattas av förbudet kan man undvika att hålla
aktiviteter utanför den dagliga verksamheten. Badet är viktigt för samhället, där vi
kan vara en möjlighet för människor att finna lugn i denna stressade situation.
Svenska Badbranschen bevakar denna fråga kontinuerligt. Så snart vi får
kännedom om nya fakta kommer vi att återkomma med vidare information.
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MSB/Krisinformation.se https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/polisen-begransade-mojligheter-till-allmanna-

sammankomster-och-tillstallningar
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