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Studentkåren Malmös rekommendationer gällande COVID-19 
 
§ 1 – Rekommendationer för Studentkårens föreningar  

Följande riktlinjer är rekommendationer till Studentkårens föreningar. Studentkårens 
föreningar ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De uppmuntras också att 
själva hålla sig uppdaterade på universitetets och Studentkårens riktlinjer.  
 
Studentkåren tillåter sina föreningar att organisera och hålla fysiska event så länge de följer 
riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.  

Studentkåren uppmuntrar föreningarna att digitalisera delar av sin verksamhet för att minska 
smittspridningen och för att erbjuda studenter i riskgrupp, studenter som lever med / är i 
nära relation till personer i riskgrupp och studenter i karantän att kunna delta.  
 
Vid genomförande av fysiska event rekommenderar Studentkåren följande:  

- Att ange säkra fysiska avstånd i områden med potentiella köer eller kluster av människor 
genom tejp på marken och / eller reducering av tex stolar och bord  

- Att alltid hålla avstånd  
- Separera in- och utgång, genom att använda olika dörrar, tex entrédörren till Kölsvinet 

som ingång och en av utrymningsdörrarna som utgång.  
- Att event som kolliderar med Studentkårens ordinarie öppettider (tex sopplunchen) ska 

planeras med extra försiktighetsåtgärder.  
- Att antalet personer ska räknas för att säkerställa att de inte överstiger de rådande 

rekommendationerna.  
- Att vid event som involvera servering av drycker och / eller mat, ska självbetjäning för 
kaffet flyttas till receptionen för att undvika köer och kluster av människor. 
 - Att budgetera för och tillhandahålla ytterligare handsprit (och utifrån typen av event även 
ansiktsmasker och handskar)  
- Att värdarna för eventet är ansvariga för att observera så att deltagarna följer de rådande 

rekommendationerna, detta inkluderar att sära på kluster av människor samt att 
påminna om rekommendationerna om att hålla avstånd och tvätta händerna / använda 
handsprit.  

- Att i eventbeskrivningar tydliggöra vilka åtgärder som tagits för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt det maximala antalet gäster.  

- Att begränsa tillträdet till eventen till bara Studentkåren och Käftis medlemmar.  
- Rätten att utesluta deltagare från ett event om de uppvisar symtom.  

Utöver dessa riktlinjer ber studentkåren alla föreningar och studentgrupper att rengöra och 
torka av ytor som de använde under ett evenemang i Kårens lokaler, inklusive men inte 
begränsat till bord, diskar, dörrhandtag etc. Rengöringsmedel kommer att tillhandahållas av 
Kåren och finns i Kölsvinet under kökshandfatet. 



Uppdaterad 2020-10-12 
Rekommendationer under COVID-19 

Studentkåren Malmös rekommendationer gällande COVID-19.doc  2 (2) 

 

 
Studentkåren Malmö Besök    Telefon E-post 
  Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö                040–665 75 65 receptionen@malmostudenter.se 

        Postadress   Org.nr Webbplats 
                                                     205 06 Malmö   846502-0868  malmostudenter.se 

§ 2 – Rekommendationer till studenter som besöker studentkårens event och 
lokaler  

Studentkåren uppmanar alla studenter att hålla avstånd, tvätta händerna regelbundet och 
att stanna hemma vid symtom, även milda, symtomen är följande men inte begränsade till; 

● Hosta  
● Feber  
● Andningssvårigheter  
● Rinnande näsa  
● Täppt näsa  
● Halsont  
● Huvudvärk  
● Illamående  
● Muskel- och ledvärk  

Studentkåren råder alla student att hålla sig uppdaterade på riktlinjerna från 
Folkhälsomyndigheten. Varje student är ansvarig för att följa riktlinjerna och reglerna 
från Studentkåren gällande fysiska event i Studentkårens lokaler.  
Studentkåren förbehåller sig rätten att avlägsna studenter från våra lokaler om de 
uppvisar symtom eller inte följer Studentkårens riktlinjer. 


