Hallå MatNat!
Styrelsen och verksamhetsrådet har nu haft en diskussion om hur vi bäst ska minska
smittspridning på våra kommande event under höstterminen. Det är i stort sett en naturlig
utveckling på de åtgärder vi redan vidtagit. Det här är en sammanfattning för er.
När vi anordnar pubar och sittningar i gasquen följer vi deras regler.
- Bord och stolar ska stå där de står. Kårallen har planerat upplägget för att sprida ut
gästerna så mycket som möjligt.
- Ingen kö i baren. I vanliga fall säger vi “ska vi gå och ta en öl?”. Nu kommer vi istället
säga “vem tar nästa runda?”. En person från varje bord går till baren med hela
beställningen. Efter det får ni swisha varandra.
- Handsprit och en lapp med dessa regler ska finnas vid varje bord.
- Utskottet som arrangerar eventet ansvarar dessutom för att välja ut arbetare som
endast håller koll på att dessa regler följs.
De här reglerna gäller förstås också vid event utanför kårhusen.
När vi har mindre event i lektionssalar gäller samma regler som LiU redan satt upp. Vi måste
bara se till att de följs också.
- Håll koll på antalet gäster. Om det står att en lektionssal rymmer 30 pers får endast
15 personer vistas där samtidigt. Om vi är osäkra på antalet deltagare bokar vi flera
rum.
- Borden ska stå där de står när ni kommer in i salen.
- Vi ska även här se till att det alltid finns handsprit tillgängligt.
Bergrummet kommer fortsättningsvis vara öppet för alla sektionsmedlemmar.
Sektionsintendenten ansvarar för att det även där finns handsprit tillgängligt.
Styrelsen kommer se till att handsprit införskaffas så att utskott enkelt kan lägga in det i sin
materialbudget. Vi har också bestämt att både det extrainsatta sektionsmötet och
vintermötet kommer vara på distans.
Ett problem med regler är att berusade människor glömmer bort dem. Vi måste alla hjälpas
åt att komma ihåg, annars kommer det sluta med att vi behöver ställa in fler event. Om ni
inte känner er bekväma med att påminna era vänner kan ni alltid prata med arrangörerna
eller styrelsen. Det blir lättare om vi alla hjälps åt.
Sist men inte minst: stanna hemma om ni känner av symptom.
Ta hand om er
Styrelsen och Verksamhetsrådet

