
Hantering av covid-19 situationen



DUNDRET LAPLAND OCH
COVID-19
Dundret Lapland följer folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hantering av 

Covid-19. 

Den största utmaningen för Dundret Lapland när det gäller covid-19 är att se till att sjukvården inte 

belastas i onödan.

Gäster som kommer till Dundret Lapland har blivit informerade om covid-19 och hur de kan minska 

smittspridning genom våra ”Tips för säker skidåkning” samt via branschorganisationen SLAO. Gästerna 

rekommenderas starkt att stanna hemma vid minsta lilla symptom.

Utrustningen gästerna har på sig under skidåkning skyddar dem redan mot det mesta (skidglasögon, 

handskar, balaclava, m.m.). På anläggningen har vi vidtagit en del åtgärder som minskar risken för 

smittspridning ännu mer.

Folkhälsomyndigheten har själv gjort en bedömning av skidåkning i samband med Covid-19 

situationen. Dundret Lapland arbetar efter SLAO:s riktlinjer för säker skidåkning och genom att följa 

dessa så anser Folkhälsomyndigheten att det är rimligt att skidanläggningarna får hållas öppna.



VÅRA ÅTGÄRDER
• Stängt receptionen och försäljning sker via lucka utomhus, inga värmestugor m.m.

• Tagit in extra städpersonal och städar oftare

• Skyltning och information kring att minska smittspridning, max antal personer i en lokal, instruktioner, avspärrningar 
(endast personal), m.m.

• Breda och luftiga fållor till liftarna

• Corona-värdar som tar hand om liftkön när det blir många gäster och styr upp det

• Handspritstationer finns utplacerade runt anläggningen

• Informerat personal om säkerhet och rutiner

• Utökade öppettider för att minska tryck vid vissa tider och för att sprida ut människor över dagen

• Informerat våra gäster via sociala medier, hemsida och på plats om restriktioner och riktlinjer

• Infört bokning för kök, bastu, m.m. för att minska kontakt mellan olika sällskap

• Ställt ut liftkortsautomaten samt uppmuntrar gästerna att köpa liftkort online och hämta ut i automaten

• Skapat en plan för att minska risk för skador genom att stegvis stänga ner delar av anläggningen som har högre risk till att 
orsaka skador (svarta backar, parken, m.m.)

• Liftvärdar hjälper endast om gästerna frågor om det, annars så håller de avstånd

• Plexiglas finns i receptionen och restaurang för att skydda personalen samt våra gäster

• Personalen sprids ut över olika lokaler och byggnader för att minska kontakt samt säkra upp driften

• Möblering till restaurangen är anpassad enligt lag (gäller även uteservering)

• Med mera…



BELASTNING AV 
SJUKVÅRDEN
Under början av corona-pandemin (våren 2020) valde Dundret Laplands styrelse att stänga ner verksamheten. 
Nedstängning var inte på grund av smittspridningen i sig, utan för att minska belastningen på sjukvården.

Under tiden har vi lärt os mycket om själva viruset samt vilka åtgärder man ska ta som gynnar hela samhället. 

Då vi anser att ett utbrott av själva covid-19 viruset på Dundret Lapland är högst osannolikt, är det viktigt att vi 
håller anläggningen öppet för våra gäster. Det är viktigt att man kan röra sig och vara aktiv utomhus, speciellt 
under den tiden där övriga fritidsanläggningar är stängda.

I fall belastningen på sjukvården blir hög och vi ser en ökning i antalet skadade på. Dundret Lapland, kommer vi 
stegvis minska risken för skador genom att:

Steg 1: Informera gäster om att alltid ha på sig skyddsutrustning som hjälp och ryggskydd för att undvika steg 2 
(minska risk för stora skador)

Steg 2: Nedstängning av svarta backar samt parken (minska svårighet)

Steg 3: Nedstängning av röda backar (minska svårighet ännu mer)

Steg 4: Endast öppet för säsongskortshållare (totalkoll på antalet människor)

Steg 5: Total nedstängning (om allt ovan inte hjälper)



UTVECKLING

Dundret Lapland har tät kontakt med personer från/eller följer utvecklingen och nyheter 

från:

1. Gällivare kommun

2. SLAO

3. Folkhälsomyndigheten

4. Gällivare sjukhus

5. Länsstyrelsen

6. Utrikesdepartementet

7. Lokala företag

8. Uppföljning med gäster via undersökning (online och på plats)

Tillsammans bromsar vi smittan och jobbar vi för en bättre folkhälsa.



FRÅGOR?
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