Checklista – Så corona-anpassar vi våra möten i höst

Allmänna åtgärder vi vidtagit

Den senaste undersökningen av Svenska Möten visar att de allra
flesta av oss föredrar fysiska möten och längtar efter att få
träffas igen. Samtidigt tyder mycket på att vi kommer att få leva
med fysisk distansering ett tag till. För att du som bokar möten
ska känna dig trygg med vår anläggning har vi sammanställt de
allmänna åtgärder vi vidtagit för att coronasäkra vår
mötesanläggning för alla deltagare samt en checklista till dig som
mötesbokare.

Städning

Det är viktigt att mötesdeltagarna känner sig trygga genom hela
mötet. Därför har vi har vidtagit en lång rad åtgärder för säkrare
möten. Vi följer noggrant utvecklingen av Folkhälsomyndigheten
rekommendationer och uppdaterar våra rutiner utifrån dessa.

Vi följer noggrant utvecklingen av Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och uppdaterar våra rutiner utifrån dessa. Är du
orolig eller har frågor kring Covid-19 rekommenderar vi dig att ringa
nationella informationsnumret 113 13.

Vi har utökat våra städrutiner och vårt städteam fokuserar just nu
extra mycket på att rengöra ytor och saker som vidrörs ofta med
desinfektionsmedel, som exempelvis dörrhandtag och
receptionsdiskar. I möteslokalerna finns handsprit tillgängligt.

Hygien

Bland annat möbleras möteslokalerna glesare, bufféerna är
borttagna, tekniken är anpassad för att deltagare ska kunna delta
digitalt på distans, stationer med handsprit är utställda över hela
anläggningen och vi erbjuder extra städning mellan grupperna.

Våra medarbetare har tydliga direktiv kring vikten att stanna hemma
vid minsta symptom på sjukdom. Självklart ber vi dig att göra
detsamma. Vi uppmuntrar våra medarbetare och våra gäster att vara
extra noga med handhygien genom att tvätta händerna ofta med tvål
och varmt vatten i minst 20 sekunder. Självklart följer vi även
allmänna råd så som att hosta/nysa i armveck och att undvika att
peta med fingrar i ansiktet.

✓ Fråga gärna om du har några speciella önskemål, funderingar eller
krav inför bokningen.

Social distansering
Vi säkerhetsställer att de rekommenderande avstånden mellan
sällskap efterföljs.

Restauranger
Vi har tagit bort bord i våra restauranger för att säkerställa de
rekommenderande avstånden mellan sällskap. Vi tillämpar
bordsplacering och undviker på andra sätt att folksamlingar uppstår,
exempelvis genom bordsservering, att duka luftigare och se till att
det inte bildas köer kring bar och där mat & dryck beställs.

Checklista till dig som mötesbokare
Möteslokalen

✓ Kan mötet delas upp i flera mindre lokaler eller kanske till och
med under flera dagar, för att sprida ut deltagarna? Fråga oss om
möjligheter så hjälper vi till.
✓ Vi erbjuder “coronasittning” med glesare möblering mellan stolarna
för att enklare kunna hålla avstånd.
✓ Vi hjälper gärna till att planera vissa delar av mötet utomhus,
exempelvis promenadmöten eller fikapauser?

Tekniken

✓ Behöver ni ha möjlighet till hybridmöte där några deltagare kan
deltaga digitalt?
✓ Finns videoskärm, teknik för livestreaming eller studio på plats
på anläggningen? Vi kan erbjuda projektor, skärm eller TV-skärm.
Glöm inte att begära in prisuppgifter om speciella tekniska
önskemål redan i din förfrågan.

Övernattning

✓ Om mötet är med övernattning, boka enkelrum för alla deltagare
som en extra trygghet.
✓ Låt oss veta om du föredrar en egen hotellkorridor för dina
deltagare så kollar vi tillgänglighet på detta.

Transport

✓ Behöver ni arrangera egen transport, t.ex. buss till eller från
anläggningen så att deltagarna inte behöver åka kommunalt?

Eget ansvar

✓ Till sist, men absolut inte minst, glöm inte att påminna deltagarna
om sitt eget ansvar att tvätta händerna, hålla avståndet och stanna
hemma om de är sjuka.
Läs gärna Svenska Mötens undersökning om möten efter corona –
Digitala möten, bra men löser inte allt.

Allmänna sammankomster
Undrar du hur Regeringens förbud mot allmänna sammankomster på
över 50 personer påverkar våra verksamheter? Låt oss förklara.
En allmän sammankomst avser exempelvis en demonstration,
föreläsning, samling för religionsutövning, en teater, konsert eller en
biografföreställning. För att en sammankomst skall ses som allmän
krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har
tillträde till den.
Exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar
och liknande berörs inte av förslaget. Förbudet gäller inte heller för
dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna
färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
Våra hotell och restauranger omfattas istället av de trängselregler
(se här) som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Det innebär att har
öppet och kan ta emot fler än 50 gäster så länge vi följer
Folkhälsomyndigetens direktiv och undviker att folksamlingar
uppstår. I den mån vi kan erbjuder vi större lokaler, för att miljön skall
kännas luftig och vi kunna möblera glesare

Allmänna sammankomster - Möten eller konferenser med fler än 50
personer
Vad gäller möten och konferenser för grupper större än 50 personer
så är dessa tillåtna om de är stängda och inte fritt tillgängliga,
exempelvis en företagskonferens. Självklart gäller det fortfarande att
tvätta händerna, tänka på social distans och stanna hemma om du
upplever några sjukdomssymptom.

