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Årets kongress är svårare och mer krävande än vanligt. Men tillsammans med dig kommer vi
kunna upprätthålla vår viktigaste demokratiska mötesplats samtidigt som vi säkerställer att det
blir ett smittsäkert arrangemang.
I det här underlaget får du som deltagare och ansvarig viktig information och riktlinjer för
genomförandet av vår digitala kongress, där vi ses i mindre grupper runt om i landet. Vi vet hur
viktigt det är att få träffas fysiskt och därför behöver vi alla hjälpas åt med att skapa en trygg och
säker kongress.
Kongressen räknas inte som en allmän sammankomst. För att en sammankomst ska ses som
allmän krävs det att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.
Därför är medverkan i våra fysiska hubbar endast till för ombud, ersättare och ansvariga. Övriga
deltagare hänvisas till att delta på kongressen helt digitalt. Hur man anmäler sig till det finns det
information om på unf.se/kongress21.
Tänk därför på att det inte är lämpligt att arrangera aktiviteter för allmänheten i samband med
kongressen. Om ni planerar att arrangera aktiviteter under veckan för era medlemmar. Gör som
vi gjort hela pandemin där vi säkerställt att unga kan delta i verksamhet på ett säkert och tryggt
sätt.
För att göra det enkelt med informationen så är den indelad utefter om du är deltagare eller
ansvarig. En deltagare är ombud eller ombudsersättare. En ansvarig är förtroendevald,
funktionär och och personal.
Tack för att du bidrar till en säker, demokratiskt och trygg kongress!

Allmänt
Trots att kongressen inte räknas som en allmän sammankomst ska vi vårt bästa tillsammans så
att vi inte bidrar till smittspridningen och vara en risk för individer. Situationen förändras hela
tiden och vi måste därför vara följsamma i hur vi agerar och ta ett stort personligt ansvar.
Om Du som deltagare inte är 100% säker på att du är frisk ska Du stanna hemma och delta helt
digitalt. När du träffar andra UNF:are i delegationen ska Du särskilt ta ansvar för att du sitter
med bra avstånd från dina kamrater, inte bidra trängsel och tvätta händerna noga och ofta.
Om Du som ansvarar inte med 100% säkerhet kan garantera att er delegation kan mötas på ett
smittsäkert sätt krävs mer förberedelser och framförallt be om hjälp i tid. Alternativet är annars
att genomföra helt digitalt arrangemang i er hub och stötta varje ombud på så bra sätt som
möjligt på distans.

Till dig som är deltagare
● Följ instruktioner och information från ansvarig noga.
● Var en förebild och föregå med gott exempel samt hjälp alla att hålla avstånd.
● Säkerställ att du sitter med bra avstånd från dina kamrater.
● Bidra inte till trängsel.
● Utsätt inte andra kamrater för eventuell smitta om känner dig hängig och sjuk, utan
stanna hemma då.
● Tvätta händerna noga och ofta.

Till dig som är ansvarig
● För all fysisk verksamhet ska vi genomföra en riskanalys enligt mallen som finns nedan.
● Följ era lokala rekommendationer noga och var beredda på att ha en B-plan för er
fysiska samling.
● Be om hjälp från förbundet i god tid om du är tveksam på hur ni ska förhålla er, vi gör
det här tillsammans.
● Varje deltagare ska kunna sitta minst 1 kvm från en annan och ha en anvisad plats.
● Möblera om i lokalen så att inte onödig trängsel uppstår.
● Ge information i förväg om att personer med förkylningssymtom inte ska komma till
lokalen.
● Skicka direkt hem deltagare som är sjuka.

● Säkerställ att det finns god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen
handtvätt med tvål och rinnande vatten, eller om det inte går, tillgång till handsprit.
● Planera pausaktiviteter och liknande utomhus i så stor utsträckning som möjligt
● Övernattning kan medföra smittspridningsrisker. Vid övernattning ska det vara minst 2
m mellan varje individ och väldigt goda förutsättningar för hygien.

Kontaktperson för stöd inför kongressen
Du som ansvarig har i första hand kontakt med den verksamhetsutvecklare som är ansvarig för
er ombudsdelegation. Kontaktuppgifter finns här.
I övrigt finns vår praktiskt ansvariga för kongressen Rebecca till förfogande.
Rebecca Andersson, 0733-72 62 26, rebecca.andersson@unf.se

Mall för riskbedömning
Genomför en egen riskbedömning för er hub. För varje JA måste minst en åtgärd utföras av
ansvariga. Åtgärderna finns till stor del listat tidigare i dokumentet men också i tidigare
riktlinjer från UNF och Folkhälsomyndigheten. Det primära syftet med riskbedömningen är att
ni själva också ska göra en analys av vilka hot som sitter ihop med vilka valda åtgärder. På så sätt
är ni bättre rustade att som arrangörer efterleva det valda åtgärderna. När ni är färdiga så
återkoppla er riskbedömning till er Verksamhetsutvecklare eller Rebecca Andersson så kan vi se
om vi behöver hjälpa till med något.
FRÅGOR
Kommer det att vara fler än 8
deltagare inklusive ansvariga?
Kommer aktiviteten pågå i mer än
fyra timmar?
Är det en inomhusaktivitet?
Kommer deltagarna behöva vara
nära varandra?
Kommer samhällsviktiga grupper
delta? (ex vårdpersonal)
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Om ja; hur kan vi garantera att deltagarna
inte smittar/smittas?

