KOMMUNIKATION TIL GÆSTER OM CORONA-FORHOLDSREGLER
IFM. ARRANGEMENTER PÅ AU
Kære gæst
På Aarhus Universitet følger vi myndighedernes anvisninger for afholdelse af arrangementer, hvad
angår afstandskrav, hygiejne og forplejning, og vi tilpasser eller aflyser arrangementet, hvis det
skulle vise sig nødvendigt.
For at alle kan få en god og tryg oplevelse, har vi i denne mail samlet en række vigtige praktiske
informationer, som vi beder dig læse grundigt igennem.
Tilmelding
Der vil være et maksimum for deltagerantallet ved vores arrangementer og konferencer grundet
coronarestriktionerne. Personer, der ikke er tilmeldt, vil ikke have adgang til arrangementet.
Kig på din billet/dit adgangskort/din invitation
Inden du ankommer til arrangementet, bedes du tjekke dit adgangskort og se, hvor i lokalet du
skal sidde. Gå hurtigt ind i lokalet og find din plads, når du ankommer til stedet.
Kom i god tid
Dørene åbner senest 30 minutter før arrangementet, så alle har tid til at finde deres plads i ro og
mag. Du har på forhånd fået tilsendt bordplan og bedes gå direkte til din plads for at undgå
kødannelse. Vi anbefaler, at du kommer senest 15 minutter før arrangementets start.
Garderobe
Garderoben er ikke åben – tag derfor dit overtøj med hen til din stol.
Toiletter
Vær særligt opmærksom på at holde afstand ved toiletterne.
Rengøring
Før hvert arrangement gøres lokalerne grundigt rent og desinficeres, og der er rigeligt med
håndsprit i lokalerne på centrale placeringer. Desuden har vi reduceret antallet af deltagere i
lokalet, så arrangementet lever op til afstandskravene.
Forplejning
Maden serveres under hensyntagen til at undgå smittespredning.
Der vil således enten være portionsanretning på bordene, færdigpakkede ’madpakker’ eller buffet
med personale, der fylder tallerkner.
Ønsker du alligevel ikke at deltage?
Det er særligt vigtigt i disse tider at vide, præcist hvor mange der kommer. Har du ikke mulighed
for at deltage i arrangementet, bedes du afmelde dig hurtigst muligt – også af hensyn til eventuel
venteliste.

Vis hensyn – begræns smittespredningen
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•
•
•
•
•
•

Vask hænder ofte, eller brug håndsprit.
Brug evt. mundbind.
Host og nys i ærmet.
Bliv hjemme, hvis du er du syg og bange for at smitte andre.
Hold minimum 1 meters afstand, og undgå håndtryk og kram.
Bliv så vidt muligt siddende på din plads under hele arrangementet.
Undgå at vende dig om mod dem, der sidder bag dig.
Vend hovedet væk fra andre, hvis I skal passere tæt forbi hinanden.
Følg de opsatte skilte og personalets anvisninger under arrangementet.
Benyt mindre belastede indgange, hvis der er lang kø ved indgang.
Vær ekstra tålmodig, og sørg for afstand til de øvrige gæster, når du besøger toilettet, og
når du forlader arrangementet.

