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Sydskanes EMSE Riskbedömning  

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder 

som kan vidtas 

Internationellt deltagande X X Vi har inte internationellt deltagande generellt, men vi har 

deltagare från Danmark vid våra körningar. Vi fortsätter följa 

FHM:s råd om basal hygien samt goda avstånd vid förarmöte. 

Deltagare med samhällsviktiga 

arbeten (t.ex. personal från vård och 

omsorg) 

X X Då vi inte vet vad våra deltagare arbetar med förutsätter vi att de 

tar det samhällsansvar de behöver för sin arbetsroll i enlighet med 

FMH:s direktiv. 

Deltagare som riskerar allvarligare 

sjukdom (äldre) 

X X Vi tar inte in information om våra deltagares ålder och vi räknar 

med att våra deltagare är mogna nog att se allvaret i rådande 

situation och att de tar eget ansvar. 

Inomhusevenemang 
 

X Våra banor befinner sig utomhus. 

Förutsättningarna för evenemanget 

leder till nära kontakt mellan 

deltagarna (storlek på lokal, typ av 

aktivet etc.) 

 
X Detta är en utomhusaktivitet som ej kräver nära kontakt. 

Vi reducerar antal personer på plats genom att enbart deltagare 

samt funktionärer får komma in på området.  

 

Både Sturup Raceway samt Ring Knutstorp erbjuder stora ytor att 

uppehålla sig på mellan körpassen. 

Vi avser hålla goda avstånd under förarmöte och allmänt gäller 

samma råd i hela depåområdet. 

Hygienåtgärder är inte tillräckliga 

(tillgång till handtvätt, 

handdesinfektion och städning) 

 
X Banägaren tillser att adekvata hygienåtgärder utförs samt att 

handtvål och handdesinfektion finns på plats. 

Inga tvättbara handdukar utan enbart pappershanddukar på 

toaletterna. 

Vi har även införskaffat egen handsprit och engångshandskar som 

kan nyttjas av vår personal vid behov som vid anmälan, besiktning 

mm. 

Antalet toaletter är inte tillräckliga 
 

X Toalettmöjligheter är fullgoda. På Sturup Raceway går vi 

“enkelriktat” till toaletterna och undviker på så sätt möten. Vi 

sätter även ut handsprit vid utgången. På Ring Knutstorp har vi tre 

toalett/dusch anläggningar. 

Långvarigt (mer än några timmar) 

evenemang 

X 
 

Detta är en dagsaktivitet. Vi är utomhus på ett mycket stort 
område med goda möjligheter för att hålla fullgoda avstånd. 
 
Är man sjuk skall man stanna hemma, blir man sjuk under dagen 
skall man köra hem omedelbart.  

 

 



Sydskanes EMSE Riskbedömning 2020-04-05 
 

   
 

 


