
CHECKLISTA
SÅ CORONA-ANPASSAR VI VÅRA MÖTEN I HÖST

Den senaste undersökningen av Svenska Möten visar att de allra 
flesta av oss föredrar fysiska möten och längtar efter att få träffas 
igen. Samtidigt tyder mycket på att vi kommer att få leva med 
fysisk distansering ett tag till. För att du som bokar möten ska 
känna dig trygg med vår anläggning har vi sammanställt de 
allmänna åtgärder vi vidtagit för att corona-anpassa vår mö-
tesanläggning för alla deltagare samt en checklista till dig som 
mötesbokare. 

Det är viktigt att mötesdeltagarna känner sig trygga genom hela 
mötet. Därför har vi har vidtagit en lång rad åtgärder för säkrare 
möten. Vi följer noggrant utvecklingen av Folkhälsomyndigheten 
rekommendationer och uppdaterar våra rutiner utifrån dessa.

Bland annat möbleras möteslokalerna glesare, tekniken är 
anpassad för att deltagare ska kunna delta digitalt på distans, 
stationer med handsprit är utställda över hela anläggningen och 
vi erbjuder extra städning mellan grupperna.

» Fråga gärna om du har några speciella önskemål, funderingar 
eller krav inför bokningen.

ALLMÄNNA ÅTGÄRDER VI VIDTAGIT
STÄDNING
Vi har utökat våra städrutiner och vårt städteam fokuserar just nu 
extra mycket på att rengöra ytor och saker som vidrörs ofta med 
desinfektionsmedel, som exempelvis dörrhandtag och kortterminaler. 
Vi har även stationer med handsprit utställda över hela 
anläggningen, till exempel i receptionen så att gästerna kan 
sprita händerna vid ankomst och vi använder även engångsprodukter 
där så behövs.

HYGIEN
Våra medarbetare har tydliga direktiv kring vikten av att stanna 
hemma vid minsta symtom på sjukdom. Vi ber er att göra detsamma. 
Vi uppmuntrar våra medarbetare och våra gäster att vara extra 
noga med handhygien genom att tvätta händerna ofta med tvål 
och varmt vatten i minst 20 sekunder. Självklart följer vi även 
allmänna råd som att hosta/nysa i armveck och att undvika att 
peta med fingrar i ansiktet. 
                        
RESTAURANGER
Vi har tagit bort bord i våra restauranger för att säkerställa 
de rekommenderande avstånden mellan sällskap. Vi tillämpar 
bordsplacering och undviker på andra sätt att folksamlingar 
uppstår, exempelvis genom bordsservering, att duka luftigare och 
se till att det inte bildas köer kring barer och bufféer. Vi serverat 
fortfarande buffé, men med mindre produkter på faten som byts 
oftare.



CHECKLISTA TILL DIG SOM MÖTESBOKARE
MÖTESLOKALEN
» Vi erbjuder alltid större lokal för att säkerställa avståndet. Fråga 
ss om möjligheter så hjälper vi till. 
» Vi erbjuder “coronasittning” med glesare möblering mellan 
stolarna för att enklare kunna hålla avstånd. 
» Vi hjälper gärna till att planera vissa delar av mötet utomhus, 
exempelvis fördrink och mingel. 

TEKNIKEN
» Mötesdeltagare kan koppla upp sig via vårt nätverk och TV-skärmar 
från konferenslokalerna och på så vis kommunicera med andra 
deltagare via skärm. Vi har även HDMI-kablar till alla rum. 
» Vi har TV-skärmar i alla konferensrum.
» Konferenstelefon, projektor och projektorduk finns tillgängligt 
på efterfrågan.

Glöm inte att begära in prisuppgifter om speciella tekniska 
önskemål redan i din förfrågan.
 

ÖVERNATTNING
» Om mötet är med övernattning, boka enkelrum för alla 
deltagare som en extra trygghet. 
» Låt oss veta om du föredrar en egen hotellkorridor för dina 
deltagare så kollar vi tillgänglighet på detta. 

TRANSPORT
» Behöver ni arrangera egen transport, t.ex. buss till eller från 
anläggningen så att deltagarna inte behöver åka kommunalt?

EGET ANSVAR
» Till sist, men absolut inte minst, glöm inte att påminna deltagarna om 
sitt eget ansvar att tvätta händerna, hålla avståndet och stanna 
hemma om de är sjuka.

Läs gärna Svenska Mötens undersökning om möten efter corona 
– Digitala möten, bra men löser inte allt här:
https://www.svenskamoten.se/nyheter/%e2%80%8bundersokning-av-svenska-moten-digitala-moten-bra-men-loser-inte-allt/


