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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. Uppdaterad 15 januari 2021. Uppdaterad 30 januari 2021. Uppdaterad 26 januari
2021, ändrad efter konsultation av Megarådet 3 mars. Uppdaterad 4 och därefter 10 april.
Uppdaterad utifrån beslut av Megarådet 14 april. Uppdaterad av styrelsen 2021-09-18

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 KTH:s salar är anpassad för att vara så

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

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

● Välj andra färdsätt än kollektivtrafik i första hand och undvik rusningstrafik.
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Om du har testats positiv för Covid-19 bör du meddela skolan, antingen genom
programstudievägledaren (som har tystnadsplikt), kursansvarig lärare eller examinator om
detta.1

Från och med 29 augusti 2021 kommer merparten av undervisning och examination
genomföras på campus, som är öppet. Undervisning och examination som gynnas, eller
kan genomföras lika väl, i den digitala miljön fortsätter att genomföras digitalt. Beslutet
gäller tills vidare.
KTH:s studenter kan genomföra utbytesstudier inom ramen för sin utbildning på KTH under
förutsättning att mottagande universitet tar emot utbytesstudenter och att landet tillåter
inresa. Därutöver krävs att regeringen (utrikesdepartementet) inte har några gällande
reserestriktioner till det aktuella landet (för såväl nödvändiga som icke-nödvändiga resor).
Motsvarande gäller för studenter som ska göra examensarbete eller praktik utomlands.2

Tekniska Högskolans Studentkår (THS)
Följ THS riktlinjer. Uppdateringar och mer information på THS hemsida.3

● Maximalt 8 personer per bord är tillåtet i hela Nymble. Flytta därför inga möbler och
THS uppmanar alla att hjälpas åt att påminna varandra om restriktionerna.

● Om du blir sjuk och får symptom som kan tyda på covid-19 är det viktigt att du
omedelbart går hem och undviker att komma nära andra människor på vägen.Det är
viktigt att alla som har sådana symptom testar sig för att få veta om de är smittade
eller inte.

● Om du bor med någon som är bekräftat smittad med covid-19 ska du undvika nära

kontakt med andra och studera hemifrån om möjligt.

● THS utvärderar regelbundet situationen och de gällande restriktionerna för lokalerna.

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 (Arkitektursektionens sektionslokal).

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

● Arkitektursektionen uppmuntrar medlemmar att vaccinera sig

3 https://ths.kth.se/sv/corona (hämtad 2021-09-16)
https://ths.kth.se/sv/contact/student-union-office

2https://www.kth.se/student/studier/covid19/hostterminen-2021-undervisning-examination-och-utlan
dsstudier-1.1080203 (hämtad 2021-09-16)

1 https://www.kth.se/student/covid19/om-du-blir-sjuk-1.1022546 (hämtad 2020-11-17)
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Sektionslokal
Arkitektursektionens sektionslokal, Byggeriet är öppet för studenter. Studenterna har
access till lokalen som studieyta mellan 6-17. Maximalt får 11 personer vistas i lokalen
samtidigt när lokalen används som studieyta. Det är viktigt att sittplatserna är utspridda och
trängsel undviks, ommöblering får ej ske. Vid arrangemang i sektionslokalen gäller vid
servering av alkohol reglerna för serveringsställe och utan alkohol arrangemang med
anvisade sittplatser enligt följande:
https://intra.kth.se/campus/sakerhet/studentevenemang/studentevent-och-fest-pa-kth-1.73
0125 (KTHs hemsida uppdaterad 2021-09-18)

Evenemang
Riktlinjerna ska följas för Arkitektursektionens evenemang både på och utanför KTH
campus. Riktlinjerna gäller för såväl interna som externa fysiska evenemang. För fysiska
evenemang skall FHM restriktioner följas. För evenemang inomhus innebär det sittande
servering, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen. Trängsel
och kö skall undvikas samt deltagare uppmuntras att hålla en god handhygien.

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.

Hålla avstånd
Evenemanget ska utformas på ett sådant sätt att gästerna/deltagarna kan hålla avstånd.
Arrangören ska se till att det inte bildas trängsel och möjliga köande kan hålla en armlängds
avstånd till varandra samt inte blockerar passage för andra. Arrangören ska också begränsa
antalet gäster/deltagare utifrån lokalen storlek så att avstånd kan hållas under evenemang.
Arrangören skall även undvika aktiviteter och delmoment som innebär fysisk kontakt, detta
gäller även kramar, high-fives, hälsa genom att skaka hand och dylikt.

Hygien
Det är arrangörens ansvar att möjliggöra god handhygien, så som handdesinfektion eller
tvål och rinnande vatten, för samtliga närvarande. 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.

Avanmälan
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.
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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 slack “Arkitektursektionen”
eller 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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