Information till personer som vill segla med jakten ”Hoppet av Brantevik”.
Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin har Föreningen Jakten beslutat om följande råd,
restriktioner och rutiner inför och under seglingarna för att minimera smittspridning och ge
möjligheter för adekvat smittspårning om sådan skulle bli aktuell. Samråd med Smittskyddet, Region
Skåne har genomförts. Seglingarna planeras i linje med och följsamhet till nu gällande
restriktioner/rekommendationer avseende pandemiläget. Planeringen kan dock komma att ändras.
Råd:
1. För att kunna deltaga i seglingen ska du vara frisk och inte besväras av något eller några av
följande symptom eller tecken på sjukdom:
Huvudvärk, feber, hosta, halsont, snuva, diarré.
2. Om du tillhör en medicinsk riskgrupp avrådes du från att delta i seglingen men det utgör
inget absolut hinder. Du har själv ett stort eget ansvar och avgör själv. Till medicinska
riskgrupper räknas:
Kronisk lungsjukdom
Allvarlig hjärt-/kärlsjukdom
Aktiv cancersjukdom eller pågående behandling
Diabetes
Kraftig övervikt
3. Har du haft Covid-19-infektion och tillfrisknat helt, har testats positivt för antikroppar eller
har vaccinerats är du sannolikt immun mot en ny infektion och sprider rimligen inte heller
någon smitta. Det finns därför inga hinder för att delta i seglingen.
Restriktioner:
1. Vid dagsseglingar är antalet passagerare max 14 för att undvika trängsel på däck. Vid längre
seglingar finns sovplatser ombord för max 4-5 passagerare, detta för att ge möjlighet att
hålla tillräckligt avstånd under däck. Sovplatser i land ordnas för övriga passagerare för en
extra avgift.
2. Under dagsseglingar serveras ingen mat eller dryck. Vid längre seglingar serveras mat och
dryck ombord. Det är då väsentligt att maximal distans hålls mellan personer vid det långa
bordet under däck. Vid tjänlig väderlek kan mat och dryck intas också på däck.
Rutiner:
1. Samtliga deltagare ska utöver fullständigt namn också lämna aktuella kontaktuppgifter för
att säkra en kontakt efter seglingen om sådan skulle bli nödvändig.
2. Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer beträffande kroppskontakt,
avståndshållande, handhygien ska tillämpas ombord.
3. Handsprit hålls tillgänglig ombord.
4. Om passagerare under seglatsen insjuknar med symptom eller tecken på infektion (se ovan,
Råd pkt 1) kan isolering ske i avskilt utrymme ombord och den sjuke förses med munskydd
och visir. Passagerare som insjuknar enligt ovan uppmanas meddela skepparen om sitt
tillstånd.
Brantevik i juli 2021
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