Spånga Basket – Krisplan

Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2018

Krisplan
I Spånga Basket är vi måna om säkerheten för både spelare, ledare, anhöriga och alla andra som är
involverade i vår verksamhet. Vi gör allt för att undvika olyckor men för att kunna hantera en eventuell
kris- eller katastrofsituation har vi en plan för hur vi ska göra om olyckan ändå är framme.
Vi har en krisgrupp som består av representanter från styrelsen samt en krisansvarig som är
sammankallande i krisgruppen. Se information och kontaktuppgifter på www.spangabasket.se.

Rutiner vid olycksfall och krissituationer inom verksamheten
1. Ge första hjälpen
2. Ring SOS alarm tfn 112
3. Underrätta krisansvarig som sammankallar övriga i krisgruppen om så krävs (se
kontaktuppgifter på föreningens hemsida, www.spangabasket.se)
4. Spånga Baskets krisgrupp fastställer fortsatta åtgärder
Ansvarig ledare/coach samlar och håller ihop träningsgruppen/laget. Beroende på olyckans omfattning
och karaktär bedrivs verksamheten som vanligt, tills krisgruppen meddelar annat. Ledare som vidtar
åtgärder på eget initiativ meddelar omedelbart krisgruppen om detta

Krisansvarig tar reda på
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad har hänt, och hur skedde det? Skadans omfattning.
Var har olyckan inträffat?
Har några skadats? Vilka?
Har några omkommit? Vilka?
Vart har de transporterats?
Vilken information har förmedlats utåt? Till anhöriga etc.
Har räddningstjänst larmats till olycksplatsen?
Vilka åtgärder har i sådana fall vidtagits?
Hur är situationen nu?

Stockholms Stad har en övergripande krisgrupp som aktiveras via räddningstjänsten när larm sker.
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Krisgruppens uppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gå igenom och kontrollera alla fakta innan ytterligare åtgärder vidtas
Upprättas en logg över händelseförloppet, med datum och klockslag
Upprätta en kriscentral i ett sammanträdesrum på föreningskansliet
Se till att det finns en telefon som kan användas till utgående samtal
Inrätta ett rum på föreningskansliet för anhöriga, aktiva och ledare, där det finns någon att
tala med, tillgång till dryck, filtar, hygienartiklar samt närhet till toalett.
Ge kontinuerlig information till anhöriga, ledare och aktiva via lämpliga
kommunikationskanaler
Samla ledare innan eventuell hemgång för att planera morgondagens krishantering
Håll kontinuerlig kontakt med Räddningstjänsten och/eller polisen
Håll kontinuerlig kontakt med sjukhus där skadade finns
Inkalla vid behov extra resurspersoner, ej berörda föräldrar
Informera fortlöpande Spånga Baskets styrelse om händelseförlopp och åtgärder

OBS Krisansvarig är klubbens talesperson och den enda som uttalar sig i media
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