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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 resterande verksamhet.

Detta dokument för riktlinjer vid Covid-19 pandemin upprättades av Arkitektursektionens
styrelse den 16 november 2020. Antogs på Megarådet 18 november.

Bakgrund
Dessa riktlinjer grundar sig i rekommendationer från FHM, KTH och THS. Från och med 9
Februari lyftes de Covid-19 relaterade restriktionerna, detta gäller fortsatt.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra, om du är sjuk och har symtom som
kan vara covid-19.
Alla som är 12 år och äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19.
Det finns särskilda rekommendationer för dig som är ovaccinerad.1

Information från KTH
Undervisning och examination som gynnas av att genomföras i den digitala miljön fortsätter
att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.
Ommöblering till ordinarie möblering sker successivt 2

Sektionslokal
I sektionslokalen bör PR-material om att tvätta händerna och uppmuntran att vaccinera sig
finnas synligt samt handsprit och tvål finnas tillgängligt.

2https://www.kth.se/student/studier/covid19/en-trygg-studiemiljo-under-covid-19-1.1022550
(hämtad 2022-02-17)

1https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skyd
da-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
(hämtad 2022-02-17)
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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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