ETT TRYGGT BESÖK MED ANLEDNING AV COVID-19
Ett konsertbesök ska upplevas som tryggt och säkert.
Här listas några åtgärder att vidta i enlighet med myndigheternas rådande restriktioner
och rekommendationer, med fokus på avstånd och hygien:
• Reducerat antal publikplatser, för närvarande högst 50 st. Notera att antalet gäller
just publiken - vid föreställningar och konserter räknas inte ensemblen eller
publikvärdar med.
• Anpassa sittplatserna med avstånd/tomma platser mellan olika sällskap.
• Öppna konsertlokalen i god tid, för att möjliggöra ett lugnt insläpp.
• Om möjligt, låt publikvärdar/funktionärer assistera vid in- och utgång i salen och
påminn publiken om att hålla avstånd.
• Se över och skapa tydliga flöden i foajéer för att säkerställa gott om plats för varje
besökare, ev. separata in- och utgångar i salen.
• Markera med skyltar eller golvdekaler där köbildning kan förväntas – vid entréer, ev.
servering, toaletter, garderob etc.
• Tillgång till så många toaletter som möjligt, utrustade med tvål och
pappershanddukar. Även handdesinfektion bör finnas på flera platser i lokalen.
• Vid ev. servering - erbjud ett begränsat sortiment med slutna förpackningar eller
färdiga portioner.
• Rengör särskilt utsatta ställen som t.ex. handtag och ledstänger inför, och vid behov
även under, varje arrangemang.

Att tänka på vad gäller artister och musiker:
• Undvika användning av bladvändare. De artister som behöver detta uppmuntras att
istället införskaffa läsplatta med pedal. Är det inget alternativ för artisten, får små
”konstpauser” i musiken tolereras med hänsyn till omständigheterna.
• Om möjligt, ordna med ett logeutrymme med egen toalett, tvål och
handdesinfektion.
• Säkra möjligheten att hålla distans på artisternas arbetsplats för dagen, t.ex. passager
till och från scen fria från publik och personal.
• Inte dela ut blommor/choklad el. dyl.
Både för arrangörens representanter, artister och publik gäller förstås att avstå från
konsert och stanna hemma om man upplever minsta sjukdomssymptom.
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