Ang. Konferensen/uthyrningar:
Följande information ges till alla våra kunder:
"I de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger för arrangemang är det ni
som arrangör som ansvarar för att följa de begränsningar som råder för tillfället. Vi
har ansvar för att hjälpa er att kunna hålla avstånd samt genomföra ert arrangemang
på ett så säkert sätt som möjligt.
Ni som arrangör bör inför ert arrangemang;
1. informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom,
2. planera er verksamhet utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar,
3. hänvisa till de möjligheter som finns för att hålla god handhygien. Vi har
handsprit i samtliga lokaler och möjlighet till handtvätt finns på våra toaletter,
med tillgång till tvål och pappershanddukar.
4. Göra en riskbedömning – se gärna FHM´s verktyg på deras
hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-tillarrangorer-av-evenemang/riskbedomning-av-sammankomster-ochevenemang/
För att hjälpa er, har vi förberett restriktioner i våra lokaler på följande sätt:
• Det

kommer att finnas vägledning vart du går in i våra lokaler och vart du går
ut. Se våra markeringar till hjälp. Vi har till så stor del som möjligt försökt
skapa en ”enkelriktad” trafik. Vi håller till höger i våra lokaler.
• Ni som har hyrt lokal kommer att mötas av en kyrkvärd som hjälper er med
vilken lokal ni ska vara i.
• Ni kommer att uppmanas att gå direkt till er lokal och att ta med er era kläder
till lokalen.
• Ni som beställt servering får er vagn in till er lokal. Vi ber er endast vistas i
begränsad utsträckning utanför lokalen. Då ni behöver gå på toaletten eller gå
ut.
• Vill ni handla från vårt kafé, går det bra, med de restriktioner som gäller i
kaféet.
• Möjlighet att tvätta händerna finns på våra toaletter.
• Vi ber om att hjälpas åt att förhindra trängsel i våra lokaler."
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