
 

Coronasäkra	möten	med	kärleksfull	distans. 

Ett	år	in	i	pandemin	sitter	numera	alla	åtgärder	för	att	minska	smittorisken	

i	ryggmärgen	hos	Sveriges	mötesanläggningar.	För	företagarna	inom	vår	

bransch	är	det	ytterst	en	fråga	om	förtroende	och	överlevnad	och	ingen	tar	

lätt	på	uppgiften.	Här	sammanfattar	vi	några	av	de	åtgärder	som	

anläggningarna	vidtar	för	att	säkerställa	att	alla	gäster	ska	känna	sig	trygga	

och	bekväma	under	hela	sitt	besök.	

	

Städning	 

Utökade städrutiner med extra mycket på att desinfektera ytor och saker som 

vidrörs ofta, som exempelvis dörrhandtag och receptionsdiskar, samt 

utvädring och städning mellan grupperna. Stationer med handsprit finns över 

hela anläggningen och i mötesrummen.	

	

Hygien	 

Alla medarbetare har tydliga direktiv att stanna hemma vid minsta symptom på 

sjukdom, att hålla distans och att vara extra noga med handhygien genom att 

tvätta händerna ofta. Självklart följs även allmänna råd så som att hosta/nysa i 

armveck och att undvika att peta med fingrar i ansiktet.	

	

Kärleksfull	distans 

I den mån det går erbjuds möjligheten att boka en större möteslokal med 

glesare möblering för en luftigare känsla för att underlätta att distansering kan 

hållas. Utifrån de egna förutsättningarna säkerställer anläggningarna att de 

rekommenderande avstånden mellan sällskap efterföljs.	

	

Teknik	

Tekniken är anpassad för att deltagare ska kunna delta digitalt på distans via 

länk, i så kallade hybridmöten. Många anläggningar erbjuder också studios 

med all teknisk utrustning och personal som krävs för att sända direktsända 

eller inspelade konferenser och events.	

	



 

Restauranger	 

Åtgärder är vidtagna för att säkerställa de rekommenderande avstånden 

mellan bord och olika sällskap hålls enligt konstens alla regler och att köer och 

trängsel kring barer och bufféer inte uppstår.	

Självklart	gäller	fortfarande	det	egna	ansvaret	att	tvätta	händerna,	tänka	på	att	

hålla	rekommenderad	social	distans	och	stanna	hemma	vid	minsta	

sjukdomssymptom.	

Alla följer noggrant utvecklingen av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och uppdaterar sina rutiner utifrån dem.	

Kontakta oss så hjälper vi dig att boka ett coronasäkert möte på en av våra 

trygga anläggningar.	

Hur	många	får	man	vara?	

Regeringens förbud mot allmänna sammankomster på över 8 personer avser 

exempelvis en demonstration, föreläsning, en teater, konsert eller en 

bioföreställning. För att en sammankomst skall ses som allmän krävs att den 

anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Därför 

räknas slutna företagskonferenser på mötesanläggningar i regel INTE som 

allmänna sammankomster och omfattas därför inte av förbudet.	

Hotell- och mötesanläggningar omfattas istället av de regler för trängsel och 

alkoholservering som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Det innebär att fler 

än 8 gäster är tillåtet så länge Folkhälsomyndigetens direktiv följs och att 

folksamlingar undviks. I den mån det går erbjuds större möteslokaler med 

glesare möblering, max fyra personer per bord i restaurangen, ingen 

alkoholservering efter kl. 20 och så vidare.	

 


