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Så här arbetar Techtank för att bidra till trygga och
smittofria mötesplatser under Coronapandemin
Inför varje evenemang genomför vi en riskbedömning med hjälp av Folkhälsomyndighetens
riskbedömningsverktyg.
•
•

Om bedömningen är att vi inte kan erbjuda en trygg mötesplats genomförs evenemanget
istället digitalt/skjuts på framtiden/ställs in.
Om bedömningen är att vi kan erbjuda en trygg mötesplats genomförs evenemanget med
nedanstående åtgärder.

Åtgärder i samband med fysiska mötesplatser

Nedanstående åtgärder gäller när vi arrangerar evenemang i egna lokaler och i externa lokaler. Om
externa lokaler används säkerställer vi i samband med bokningen att lokalansvarig också genomför
nedanstående åtgärder.
Information till deltagarna
I enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta
av covid-19 informerar vi deltagarna i förväg om att:
•
•
•

personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte ska komma till evenemanget
hålla minst en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus
tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

Utöver ovan uppmanar vi även deltagare att ta med egna anteckningsblock, pennor och annat material
de kan tänkas behöva under evenemanget för att undvika smittspridning.
Ankomst & avfärd
•
•

För att undvika köbildning i samband med ankomst öppnar vi lokalen ca en halvtimme innan
start för att sprida ut ankomsten av deltagarna.
Vi uppmanar deltagarna att hålla avstånd när de lämnar lokalen för avfärd.

Handhygien
•
•

Vi ser till att det finns god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med
tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit.
Vi ser till att handsprit finns utplacerat på flera ställen runtom i lokalerna i samband med
evenemanget.

Lokal/möblering
•
•

Vi ser till att lokalen har en storlek och utformning som erbjuder gott om utrymme för att
undvika trängsel.
Konferenslokalen möbleras med adekvat mellanrum mellan deltagarna.

Mat
•
•

Vid förtäring dukar vi luftigare med adekvat mellanrum mellan deltagarna samt säkerställer så
att det inte uppstår köbildning.
I den mån det är möjligt undviker vi bufféer och serverar istället förtäringen
portionsförpackad/i försluten förpackning.

Städning
•

Vi ser till att fastställda rutiner finns som säkerställer god städning och desinficering av
lokalerna i samband med evenemanget.

