Nya riktlinjer i samband med lättade restriktioner
I samband med de lättade restriktionerna 29/9-2021 har vi utfärdat nya riktlinjer för
alla deltagare i Tango Varberg.
Observera att dessa kan komma att ändras beroende på hur situationen med
smittspridning av Covid-19 ser ut i samhället i övrigt och vad
Folkhälsomyndigheten rekommenderar.
Rotation/byte av danspartner på kurser
• Från 29/9 tillåter vi att danspar byter danspartners när de har lust.
• Vi kör inte allmän rotation, utan dansparen bestämmer sinsemellan om och
när de vill byta.
• Rotation är alltid frivilligt - aldrig ett krav! Deltagare ska inte känna press på
att byta danspartner, utan vi respekterar varandras val.
• Även ledare har rätt att välja om man vill eller inte vill dansa med
kursdeltagare.
• Kursdeltagare som inte vill ha hands-on instruktioner av ledare säger till
ledaren, de behöver inte förklara varför och respekteras för sitt val.
• Ledare och kursdeltagare som dansar med fler än en danspartner uppmanas
till att använda handsprit ofta, eftersom man kan överföra eventuell smitta
från en person till en annan vid partnerbyte.
Vi är många som fortfarande vill ta det försiktigt - detta måste respekteras.
Praktika och Milonga
• Vi har haft praktikas sedan höstterminens start, men endast för
kursdeltagare.
• Nu öppnar vi våra praktikor även för andra än våra kursdeltagare.
• Rotation/byte av danspartner sker på samma sätt som på kurser, se ovan.
• Vi uppmanar till att sprita händerna mellan varje byte av danspartner.
• Vi har alltid fika på våra praktikor och milonga - innan man tar för sig så
spritar/tvättar man händerna.
Vi förväntar oss att samtliga deltagare respekterar varandras val. Det är upp till
varje enskild person om man vill dansa med en person, några personer, eller alla
personer.
Inom dansvärlden har det funnits en långvarig tradition kring att man bör dansa
med alla och att man inte bör tacka nej om man bli uppbjuden. Nu är situationen
annorlunda och vi måste respektera var och ens val.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer
De nya allmänna råden i dagsläget innebär att vuxna personer som ännu inte har
vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är
möjligt eftersom de löper en större risk att smittas av Covid-19 och att smitta andra.
I praktiken innebär detta att man undviker allmän rotation och bara dansar med
partners där det är överenskommet och okej för alla parter. Man försöker också
hålla avstånd till andra deltagare.
Vi förväntar oss av deltagare i Tango Varberg att alla människor respekteras för
sina val och inte ifrågasätts.
Symtom på sjukdom
Viktigast av allt är att vi alla fortsätter att vara uppmärksamma på symtom på
Covid-19. Om du misstänker att du kan ha Covid-19 bör du stanna hemma och
undvika kontakt med andra människor.
Du får aldrig komma till en kurs eller ett event med symtom!
Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att alla testar sig vid
symtom på Covid-19.
Handhygien
•
•
•
•

Alla uppmanas att tvätta händerna innan man åker till danskurs och event.
Innan man dansar med någon tvätta/sprita händerna på plats.
Sprita händerna varje gång du byter danspartner.
Ledare spritar händer när de går mellan olika deltagare och ger hands-on
instruktioner.
• Tvätta händerna när du kommer hem från dans.
• Undvik att ta med händerna i ansiktet (ögon/öron/nästa/mun).
Vaccinationsintyg
Vi kommer i dagsläget inte att kräva vaccinationsintyg på våra danskurser och
evenemang. Detta beslut beror på följande:
• Regeringen menar att vaccinationspass kan komma att bli lämpliga vid
mycket stora arrangemang, inte den sortens event som vi genomför i
dagsläget.
• Vi ser i dagsläget ingen anledning till att utesluta ovaccinerade personer från
kurser, men vi räknar med att var och en tar sitt eget ansvar och följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tack för att du hjälper till att skapa en så säker miljö som möjligt!
/Styrelsen Tango Varberg

