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Att arrangera under Coronapandemin
I sektionslokalerna Gastown/Spritköket

För minska smittspridningen under den r̊adande pandemin ligger ett extra ansvar p̊a arrangörerna att utföra
arrangemanget p̊a ett s̊a säkert sätt som möjligt. Nedan följer regler och tips för att arrangera p̊a ett s̊a säkert
sätt som möjligt. Detta b̊ade för att du som arrangör ska känna dig trygg, men även för att de som besöker
arrangemanget ska befinna sig i en säker miljö.

Regler:

• 50/50-regeln. Detta innebär att max 50 personer f̊ar befinna sig i en lokal och endast 50% av lokalens
kapacitet f̊ar utnyttjas om lokalens kapacitet är 100 pers eller mindre.

◦ GT/Spritis har en total kapacitet p̊a 100 personer. I 50/50 regeln räknas inte arrangören in, men
om arrangören deltar i arrangemanget som exempelvis flytande gäst räknas de med i gränsen.
Arrangörer bör kunna h̊alla ett säkert avst̊and till gäster och varandra.

◦ Toastmasters räknas in i 50/50-regeln.

◦ Se nästa sida för bordsplacering för 34 sittande gäster + 2 toastmasters i lokalen Gastown.

• Det f̊ar vara max 8 personer per sällskap.

• Det ska vara minst 1 meters avst̊and mellan sällskap (detta räknas fr̊an rygg till rygg mellan
de personer som sitter närmast).

• Det är inte till̊atet att servera mat eller dryck till st̊aende gäster. Alla gäster ska vara sittande vid bord.

• Arrangören ska se till att det är möjligt för gäster att h̊alla social distansering.

• Köbildning skall undvikas, exempelvis till toaletter.

• Dansgolv är inte aktuellt.

• Tillämpa bordsservering.

• Se till att handsprit finns tillgängligt, speciellt d̊a möjligheten att tvätta händerna är begränsad.

• En riskbedömning skall göras och fyllas i i det länkade dokumentet. Detta skall mailas till styrelsen
(styret@kfkb.se) senast 4 dagar innan arrangemang.

• En deltagarlista ska göras inför alla arrangemang där namn och mejladress till alla deltagare finns
med. Denna f̊ar sparas i 2 veckor och ska sedan raderas.

Säkerheten g̊ar alltid först. Blir arrangemanget osäkert, som exempelvis att det blir för tr̊angt lokalen,
bör arrangemanget avbrytas.

Vid överträdelse av regler riskerar arrangören att f̊a sin access till sektionslokalerna indragen samt fr̊antagen
möjligheten att kunna boka lokalerna.

Tips:

• Informera gäster innan och i början av arrangemanget om åtgärder ni vidtagit för att minska smitt-
spridningen.

• P̊apeka att en gäst bör stanna hemma om den är sjuk.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xZNrNsjtpIX1UDVa_6fcFp3Zsxv66ssL/edit?usp=sharing&ouid=106475785251620238865&rtpof=true&sd=true
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• Säljs biljetter till arrangemanget ska en gäst kunna bli återbetalad om denne blir sjuk innan arrange-
manget.

• Gör det tydligt för gäster när arrangemanget är slut och att de förväntas g̊a hem och inte stanna kvar.

• Vid hantering/servering av mat kan munskydd användas och handhygigenen bör h̊allas god.

• FHMs tips p̊a åtgärder för att minimera smittspridning vid arrangemang “Bromsa smittan - det här
kan din verksamhet göra”

• FHMs “Fr̊agor och svar om regler för restauranger, krogar m.m.”

Övrigt:

• Om du blir sjuk under ett arrangemang ska detta rapporteras till sektionsstyresen (styret@kfkb.se) sna-
rast. Det ska även rapporteras till Sociala enhetens ordförande (SO) i k̊arledningen (so@chalmersstudentkar.se).

• Blir n̊agon sjuk under ett arrangemang som du arrangerar ska detta rapporteras till sektionsstyrelsen
och SO enligt ovan. Informationen som efterfr̊agas är vilket arrangemang det gäller samt deltagarlistan
fr̊an arrangemanget.

• Det finns handsprit att hämta ut fr̊an sektionsstyrelsen för att användas under arrangemang. Kontakta
styrelsen via mail, styret@kfkb.se, för uthämtning.

• Som arrangör har du all rätt att skicka hem en gäst som uppvisar symptom.
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/bromsa-smittan--det-har-kan-din-verksamhet-gora/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/bromsa-smittan--det-har-kan-din-verksamhet-gora/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/
mailto://styret@kfkb.se
mailto://so@chalmersstudentkar.se
mailto://styret@kfkb.se


DOKUMENT
2021-08-13

KfKb-Styrelsen

Rekommenderad bordsplacering:

Figur 1: Möblering i GT/Spritis
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Figur 2: Gastown
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Figur 3: Gastown
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Figur 4: Spritis
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