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Formalia  
Följande text kommer att redogöra för de rekommendationer och riktlinjer 
Arkitektursektionen THS har under Covid-19 pandemin. Pandemin innebär att samhället 
behöver vidta stora säkerhetsåtgärder för minskad smittspridning och denna 
sammanställning har som målsättning att skapa ett gemensamt förhållningssätt inom 
Arkitektursektionen THS. Således berörs all verksamhet som arrangeras av 
Arkitektursektionen THS av dessa riktlinjer.  
 
Dessa riktlinjer kommer att uppdateras i linje med gällande råd och rekommendationer, 
dock senast 2021-01-18. Styrelsen ansvarar för att uppdatera riktlinjerna och 
uppmärksamma detta för Megarådet. VId större uppdateringar skall Megarådet konsulteras. 
 
Detta dokument för riktlinjer vid Covid-19 pandemin skrevs av Arkitektursektionens styrelse 
den 16 november 2020. Antogs på Megarådet 18 november. Uppdaterad 2 december av 
styrelsen.  
 

Bakgrund 
Dessa riktlinjer grundar sig i rekommendationer från FHM, KTH och THS.  
 
Folkhälsomyndigheten (FHM) 
Följ FHMs riktlinjer. För information och nya uppdateringar se FHMs hemsida.  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/fragor-och-svar/ 
 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
Följ KTHs riktlinjer. Uppdateringar och mer information på Canvas och KTHs hemsida. 
 
Hjälp till att minska smittspridningen:  

● Håll avstånd till andra människor och undvik trängsel. 
● Följ de anvisningar som gäller i lokaler. 
● Möblera inte om i salar. Möbleringen i KTHs salar är anpassad för att vara så 

smittsäker som möjligt.  
● Stanna hemma om du är det minsta sjuk eller om du bor med någon som är 

bekräftat smittad med covid-19. Om du börjar känna sjukdomssymptom när du är 
på campus skall du åka hem direkt. 

● Välj andra färdsätt än kollektivtrafik i första hand och undvik rusningstrafik. 
 
Om du har testats positiv för Covid-19 bör du meddela skolan.1  
 

1 https://www.kth.se/student/covid19/om-du-blir-sjuk-1.1022546 (hämtad 2020-11-17)  

3 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.kth.se/student/covid19/om-du-blir-sjuk-1.1022546


De som inte har schemalagd undervisning på campus uppmanas att studera hemma och 
därmed undvika att ta sig in till KTH. Detta gäller t.o.m 2020-12-31. I övrigt gäller 
folkhälsomyndighetens rekommendationer. 2 
 
Med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd för Stockholmsregionen 
rekommenderas lärare vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE) att lägga om 
alla undervisningsmoment som går att genomföra på distans till distansformat. Under 
perioden 2020-10-29 till 2020-11-19 genomförs mot denna bakgrund undervisningen på 
Arkitekturskolan huvudsakligen per distans. Vidare information kring upplägg 
kommuniceras av kursansvariga.3 Den digitala undervisningen kommer fortsätta tills vidare.  
 
Tekniska Högskolans Studentkår (THS) 
Följ THS riktlinjer. Uppdateringar och mer information på THS hemsida.4 

 
● Samtliga evenemang under perioden 2020-10-29 till 2020-12-13 i kårhuset Nymble 

kommer att ställas in, detta för att ytterligare kunna främja möjligheten att kunna 
nyttja studieplatserna i huset. 

● Samtliga bokningar av Osqvik kommer att avbokas fram t.o.m. den 13/12.  
● Nymble kommer fortfarande att kunna nyttjas för att administrera demokratiska 

möten, så som sektionsmöten och styrelsemöten. Detta gäller dock enbart för de 
som leder mötet, exempelvis talmanspresidie eller liknande. Mötet kommer i sig 
behöva ske digitalt. Godkännande måste fås från THS ordförande.  

 

Generellt  
Arkitektursektionen ska följa rådande riktlinjer från FHM.  
 

● Vid uppvisande av symptom på Covid-19 ska sektionsmedlemmar stanna hemma 
och inte besöka campus eller Byggeriet (Bygget).  

● Samtliga medlemmar avråds från att resa med kollektivtrafik vid besök av campus 
eller Bygget. 

● Trots att det under pandemin kommer behöva fattas snabba beslut ska sektionen 
arbeta för att dessa beslut kommuniceras till berörda inom en rimlig tidsram.  

 
Evenemang 
Riktlinjerna ska följas för Arkitektursektionens evenemang både på och utanför KTH 
campus. Riktlinjerna gäller för såväl interna som externa fysiska evenemang. I nuläget ska 
inga fysiska evenemang eller möten hållas. 

2 https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/angaende-det-nya-coronaviruset-covid-19-1.953573 
(hämtad 2020-11-16) 
3 https://www.kth.se/social/program/arkit/post/information-angaende-distansundervisning/ 
(hämtad 2020-11-16) 
4 https://ths.kth.se/sv/corona (hämtad 2020-11-06) 
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Inför evenemang  
Inför evenemang ska arrangören alltid vara uppdaterad om gällande regler och 
rekommendationer. Arrangören ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas och att de rådande 
reglerna och rekommendationerna efterlevs. Arrangören ska också ansvara för att 
kommunicera regler, rekommendationer och säkerhetsåtgärder till gästerna både före och 
under evenemanget. 
 
Hygien 
Arrangören till ett evenemang ansvarar för att tvål och handsprit finns på plats. Arrangören 
har också ansvar för att hygienprodukter finns i rätt mängd och står utplacerade på 
lämpliga platser som är lättillgängliga. Exempel på dessa är vid entré, toaletter och bardisk.  
 

Social distansering 
Evenemanget ska utformas på ett sådant sätt att gästerna/deltagarna kan hålla avstånd. 
Arrangören ska se till att det inte bildas kö eller trängsel. Arrangören ska också begränsa 
antalet gäster/deltagare utifrån lokalen storlek så att avstånd kan hållas under evenemang.  
 

Avanmälning 
Det ska finnas möjlighet att avanmäla sig från ett evenemang när som helst givet att skälet 
är smittorisk. Detta behöver inte innebära att ev. avgift ska återbetalas. 
 

Ställa in evenemang 
Arrangören av ett event bör om möjligt kommunicera i god tid innan evenemanget huruvida 
det blir av eller ej. Kommunikationen ska i största möjliga mån nå ut till alla som visat 
intresse eller anmält sig till evenemanget. 
 

Information 
Generell information om riktlinjer och annat som styrelsen finner relevant under pandemin 
ska finnas tillgänglig på sektionens hemsida arkitektursektionen.se. Vid behov kan även 
andra kanaler användas för informationsutskick, exempelvis vår facebooksida 
“Arkitektursektionen” eller gruppen “KTH Arkitektur”. 
 
Gäller informationen inte hela sektionen utan specifika medlemmar används lämplig 
plattform och delges inom en rimlig tidsram. 
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