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Rutiner Covid-19, Café Bulten

Detta dokument har som syfte att beskriva de rutiner som bör efterföljas för att minimera

smittspridning av Covid-19 i samband med arrangemang i Bulten. Dokumentet är ett komplement till

de regler som går att läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida samt de regler som Chalmers

Studentkårs Kårledning har satt upp. Det är arrangörens ansvar att se till att dessa riktlinjer följs om

annat ej är angivet.

Allmänt:

❖ I lokalen får max 100 personer vistas.

❖ Ett sällskap består av maximalt 8 personer och arrangör ansvarar för att minst 1 meters

avstånd mellan sällskap hålls. Vid placering av sällskap bör ej två olika sällskap blandas.

❖ Inom sällskap gäller det individuellt ansvar för att hålla ett lämpligt avstånd.

❖ Besökare bör sitta i sitt sällskap hela tiden såvida de inte står i kö till ex. toalett och bar. Mat

och dryck ska förtäras sittandes. Detta innebär ex. att förmingel där man går runt inte är ok,

men att det är okej att få en fördrink och sedan sätta sig ner på anvisad plats.

❖ Det får inte förekomma trängsel, detta inkluderar i bland annat köer, vid gyckel och så vidare.

❖ Arrangemang i Bulten bör alltid genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning

minimeras.

Servering under arrangemang

❖ Bordsservering får förekomma som vanligt.

❖ Barservering får förekomma på villkoret att det kan genomföras på sådant sätt att det inte

uppstår trängsel. Besökare får inte stå kvar efter att de har blivit serverade utan måste

avlägsna sig från baren.

❖ Det rekommenderas att servera maten till borden.

Hygien och städning

❖ Varje individ har ett ansvar att hålla god hygien under arrangemang för att hindra

smittspridning genom kontakt. Detta inkluderar att regelbundet tvätta händerna med tvål och

vatten eller handsprit.

❖ Handsprit bör vara utplacerat för användning av besökare och arrangörer. Det är

arrangörernas ansvar att se till att denna inte försvinner samt att den fylls på vid behov.

❖ Städning av Bulten bör genomföras som vanligt enligt gällande städrutiner.
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❖ Det ska finnas information för gästerna gällande hygienrutiner uppsatta i Bulten

Möblering

❖ Möblering måste möjliggöra för besökare att kunna hålla avstånd till besökare från andra

sällskap. Med avstånd avses minst 1 meter mellan utdragna stolsryggar.

❖ Arrangören bör garantera att besökare kan sitta med det sällskap de anlände med och inte

behöva beblandas med annat sällskap.

❖ Möblering bör göras för att uppmuntra mindre grupperingar. Detta innebär att större sällskap

kan behöva splittras alternativt om man möblerar med långbord för större sällskap så ska det

vara distansering mellan stolarna.

Släpp och visitering

❖ Insläpp av gäster bör ske på ett sådant sätt att det inte förekommer trängsel mellan sällskap.

❖ I släppet bör en person ansvara för att avstånd (>1 m mellan sällskap) hålls i kön.

❖ Visitering bör genomföras på ett sådant sätt att fysisk kontakt kan undvikas. Detta kan

förslagsvis genomföras genom att visuellt undersöka så att en besökare inte har med sig

otillåtna föremål.

❖ Besökare som uppvisar tecken på sjukdom bör inte släppas in.

Länkar med information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verk

samheter/restauranger-och-krogar/
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