Riktlinjer och regler för EVENT‐ besökare
till Tekniska museet
Tekniska museet följer folkhälsomyndighetens allmänna råd för
verksamheter. Inför och under ditt besök på Tekniska museet gäller
följande regler och riktlinjer:


Du är som arrangör ansvarig för att säkerställa att antalet deltagare till eventet, vid
genomförande tillfället, är inom ramen för då gällande rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten tex max 50 personer. Tekniska museet förbehåller sig rätten
att vid genomförande tillfället säkerställa att rekommendationerna inte överskrids
inom museets lokaler.



Du som arrangör är ansvarig för att informera deltagarna i förväg att de skall stanna
hemma vid sjukdom. Även om någon bara känner sig lite förkyld. Museets personal
kommer att avvisa personer med symtom på förkylning från museet.



Du som arrangör är ansvarig för att informera deltagarna i förväg om
Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer gällande personer i riskgrupp,
då Tekniska är en plats där människor samlas.



Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra
allmänna färdmedel. Försök undvika resor i rusningstrafik. Tänk på att det finns fina
promenad‐ och cykelvägar ut till museet.



Val av lokal (storlek på lokal) och lämplig möblering för event görs i samråd med
Eventbokningen i samband med bokning, för att säkerställa rekommenderade
avstånd mellan deltagarna.



Håll avstånd till andra inne i museets utställningar. Två meters avstånd gäller.



Stå på uppmärkta golvmarkeringar vid köbildningar.



Vid betalning på plats av eventuella tilläggstjänster, som ej skall inkluderas på er
faktura, tex butiksvaror samt i restaurang och café gäller endast kortbetalning eller
Swish, då vi avskaffat all kontanthantering pga smittorisken.
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Flera utställningar i museet har interaktiva stationer. Vid dessa finns handsprit som
skall användas före och efter interaktion med ex handtag, tangentbord, skärmar
mm. Sprayflaskor samt papper för avtorkning finns i varje utställning att användas.



Vid toalettbesök ska alltid händer tvättas i minst 20 sekunder enligt anslag.



Restaurangen Tekniska by Pontus följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer med
golvmarkering för att hålla avstånd i kö till kassor, större avstånd mellan borden,
inga produkter för självplock samt en uppmaning om att tvätta händer före och
efter besöket i restaurangen.



Alla visningar och all programverksamhet är inställd tills vidare.



För mer information kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer för
arrangörer gällande event, vänligen läs viktig information på webben:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd‐beredskap/utbrott/aktuella‐
utbrott/covid‐19/verksamheter/information‐till‐arrangorer‐av‐evenemang/

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen
covid‐19! Tillsammans kan vi bromsa smittan!
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