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Samhället har sedan några veckor tillbaka öppnat upp och myndigheterna har lättat på så gott 

som alla restriktioner. Vi kan dock konstatera att smittorisken i samhället är fortsatt hög och 

många smittas även om det i de flesta fall har inneburit ett mildare sjukdomsförlopp än 

tidigare.  Betydligt färre än tidigare av de som smittas behöver akut- eller intensivvård tack 

vare att de flesta nu är vaccinerade men riskerna finns naturligtvis kvar att just du kan vara 

smittbärare eller bli smittad själv. Därför är det viktigt att vi fortsätter att vara försiktiga, 

håller avstånd till varandra och att vi självklart stannar hemma om vi känner oss sjuka.  

 

Precis som tidigare så förutsätter vi att ni som är delaktiga i Östra Open och senare i vår 6-

timmars som förare, mekaniker, funktionärer m.fl gör det ni kan för att motverka 

smittspridning på våra tävlingar och förhoppningsvis har ni också vaccinerat er. 

 

 

Åtgärder som gäller för att begränsa smittspridning av Covid-19 
• Anmälan och betalning av startavgift görs via Svemo TA.  

• Eventuella efteranmälningar, betalning och hyrestransponders betalas på 

tävlingsplatsen med Swish.  

• Tävlingen arrangeras publikfri 

• Håll avstånd till övriga personer, minst 2 meter  

• Besiktning utgår helt. Ljudprov kommer att ske stickprovsvis vid behov under 

tävlingens gång på aktuell MC 

• Inga förarmöten hålls före tävlingen. Tilläggsregler, PM och seedning publiceras på 

hemsidan.  

• Start PM med antal varv och körtider anslås på hemsidan.  

• Service bör ske vid ert servicefordon på parkeringsplatsen  

• Inga resultatlistor anslås på tävlingsplatsen, resultaten finns att följa via liveresultat på 

hemsidan. 

 
 

Om du har symptom, stanna hemma! 

Håll avstånd! 

Tänk på handhygien! 
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