
ÅKERISÄCKENS POLICY FÖR ATT 
FÖRHINDRA SMITTSPRIDNING



Rekommendation till dig som arrangör/
återförsäljare så att Åkerisäcken på ett 
tryggt sätt kan delta vid event 

 - Uppmana till social distansering genom golvdekaler och informationsskyltar.

 - Skyltar med uppmaning om att tvätta händerna noga och sprita händerna.

 - Handsprit ska finnas utplacerat på strategiska platser på eventet.

 - Vi rekommenderar utomhusevent i första hand. 

 - Ni som arrangör ansvarar för att säkerställa att deltagare håller minst en armlängds avstånd, men gärna 
2 meter. 

 - Max antal på event är 50 personer. Detta inkluderar personer från Åkerisäcken, arrangörer samt deltaga-
re. Om det är ”öppet hus” kan vi släppa in fler allteftersom deltagare lämnar eventet, om det är fullt och vi 
har uppnått 50 personersgränsen. 

Åkerisäcken förespråkar att ovanstående efterlevs för att vi som bolag ska delta på event. Detta för att vi 
ska kunna ta vårt ansvar vid deltagande på detta event. Åkerisäcken har rätt att avbryta sitt deltagande 
på eventet om ovanstående inte efterlevs från deltagarnas eller arrangörens sida.



För att du och andra deltagare ska 
känna er trygga på detta event ber 
vi er visa extra hänsyn gentemot 
varandra genom att: 
   

 - Bara komma om du är helt frisk. Har du haft symptom eller varit sjuk ska du ha varit symptomfri 
i minst 48 timmar innan du är välkommen att delta (vid konstaterad Covid gäller symptomfri i 7 dagar).

 - Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder vid anvisat tvättställ. 

 - Sprita händerna. 

 - Hålla minst en armlängds avstånd, men gärna 2 meter.  

 - Ni som arrangör ansvarar för att säkerställa att deltagare håller minst en armlängds avstånd, men gärna 
2 meter.

Om ovanstående inte efterlevs kan Åkerisäcken som arrangör/utställare inte säkerställa den trygghet vi 
vill kunna erbjuda och har då rätt att avbryta eventet.

Vi hoppas på ert samarbete med att följa ovanstående riktlinjer!  
Varmt välkommen!





Åkerisäckens hantering vid deltagande 
på event: 
    

 - Åkerisäcken ordnar bara event där vi hanterar mat och dryck med plasthandskar. Gärna i engångs-
förpackningar där mat inte riskerar att hanteras på felaktigt sätt. I de fall där Åkerisäcken bjuder på 
mat säkerställer Åkerisäcken att all mat hanteras av en och samma person och att deltagarna blir 
serverade färdiga rätter. Detta för att minimera smittspridning. 

 - Vi på Åkerisäcken åtar oss att uppmana till avstånd i köer samt där eventet hålls och där mat intas. 
Ansvaret för att avstånd efterlevs ligger dock på respektive deltagare samt arrangör. Arrangören 
ansvarar också för att max-antalet på 50 personer efterlevs. 

 - Uppmana deltagarna att sprida ut sig. Markera gärna med t.ex. max antal platser per bord etc. Under 
eventet får inte folksamlingar eller grupperingar uppstå. 

 - Om möjligt, ordna eventet utomhus. Om det inte är möjligt, försök uppskatta hur många personer som 
kan vistas i en luftig lokal utan att det blir för trångt. 

 - Deltagarna ska kunna få tillgång till handfat och möjlighet att tvätta händerna om det efterfrågas. 

 - Handsprit ska finnas lättillgängligt och i tillräcklig omfattning.

 - Ytor som riskerar att få smitta på sig, dvs. gemensamma ytor, handtag, kaffeknappar m.m. ska 
ytdesinficeras eller om möjligt undvikas.



Vad kan vi gemensamt göra för att 
undvika smittspridning? 
   

 - Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. 
Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder vid anvisat tvättställ. 

 - Håll avstånd, minst en armlängds avstånd, men gärna 2 meter. 

 - Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna 
ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.   

 - Tvätta händerna innan måltid.

 - Hälsa inte på folk under eventet genom att ta i hand då smitta lätt sprids på detta sätt mellan människor.

 - Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk (men om du har minsta sjukdomssymptom ska du 
såklart inte delta).

Max antal på event är 50 personer. Detta inkluderar personer från Åkerisäcken, arrangörer samt deltaga-
re. Om det är ”öppet hus” kan vi släppa in fler allteftersom deltagare lämnar eventet, om det är fullt och 
vi har uppnått 50 personersgränsen. 

I övrigt gäller givetvis Folkhälsomyndighetens alla rekommendationer och riktlinjer. 
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