Skyddskoncept
Inträdeskontroll
Ingången är alltid bemannad av två personer som kontrollerar ett giltigt Covid-certifikat i enlighet
med gällande bestämmelser. Endast skolans huvudentré kommer att användas för evenemanget.
- Certifikatet skannas och kontrolleras för giltighet med hjälp av den federala appen Covid Certificate
Check. Certifikatet kontrolleras mot ett giltigt ID.
- Intyg och ID-handlingar kommer alltid att kontrolleras vid ingången, även för personer som har gått
ut och kommer tillbaka.
För att förhindra ansamlingar utanför ingången kommer följande åtgärder att vidtas:
- Affischer om att hålla avstånd finns vid och framför ingången.
- När många besökare kommer samtidigt går en av personalen ut och hälsar på dem och påminner
dem om att hålla avstånd.
- Vi gör markeringar på 1,5 meters avstånd på marken utanför.
- Vi informerar besökarna i förväg om att det krävs Covid-certifiering och identifiering och att man
måste hålla avstånd. Det gör vi på webbplatsen, på Facebook och i nyhetsbrev.
Personalen vid ingången får följande information och utbildning:
- Alla besökare över 16 år måste visa upp ett giltigt Covid-certifikat och giltig legitimation. Detta
gäller även när någon går ut och kommer tillbaka.
- Certifikatet skannas med Covid Certificate Check-appen från BAG. En handledare visar dig hur
appen fungerar.
- Ingen utan giltigt intyg och legitimation kommer att få komma in.

Information för besökare
Kommunikation om evenemanget kommer att ske på Facebook, på webbplatsen och i nyhetsbrev.
Där hänvisar vi till de gällande bestämmelserna och informerar om att det krävs ett intyg och en
giltig legitimation för att delta. Besökare uppmanas också att hålla en god handhygien och att hålla
avstånd.
Information om ovanstående finns även på affischer på plats. Affischerna från BAG kommer att
användas.

Hygien
Vi tillhandahåller desinfektionsmedel vid ingången och i alla rum. Rummen ventileras regelbundet.
Kontaktytor som bord och ledstänger desinficeras regelbundet.

Personal
Alla medhjälpare måste göra en incheckning. En utsedd person kommer att vara på plats först och
kommer att kontrollera varje medhjälpare som anländer innan evenemanget officiellt öppnas. De
kommer då att kontrolleras på samma sätt som besökarna och får endast använda huvudentrén.
- Alla medhjälpare måste visa upp ett giltigt Covid-certifikat tillsammans med en giltig legitimation.
Detta gäller även när någon går ut och kommer tillbaka.
- Certifikatet skannas med Covid Certificate Check-appen från BAG.
- Ingen som inte har ett giltigt intyg och legitimation får arbeta.

Maskplikt
På basaren gäller maskplikt för alla över 12 år. Detta av hänsyn till det trånga utrymmet. Mask
behöver inte bäras när man sitter ner och äter eller av kören när de sjunger.

