Åtgärdsplan, Ekonomhelgen HT-20
Nedan följer hur föreningen har lagt upp planeringen inför evenemangen under Ekonomhelgen
höstterminen 2020 för att minska riskerna för smittspridning:

Torsdag 15/10
Five-a-side Fotboll
Ett sportevenemang som hålls utomhus mellan 12 olika lag med 5 deltagare i varje lag, exkluderat upp till
3 inhoppare per lag. Detta sker på två olika spelplaner, vilket innebär 6 lag på varje plan. Det kommer att
finnas 3 arbetare på plats vars specifika uppgift är att hålla avstånd mellan lagen när de inte spelar samt se
över så att det inte blir köbildningar till korven (detta har dock aldrig varit ett problem tidigare år då dessa
är inkluderade i evenemanget och delas ut snabbt).
Oktoberfest
Detta evenemang kommer att hållas kvällstid på studentpuben Sivans. Studentpubens ledning har efter
mycket jobb och flertalet dialoger med diverse parter kommit fram till ett koncept för återupptagen
verksamhet som är godkänt ur ett smittorisk-perspektiv. Det innebär att det enbart kommer vara
bordsservering och man får endast sitta vid sitt bord under hela kvällen med undantaget när man behöver
besöka toaletten. Detta koncept gäller även strikt för detta event och vi ser av den anledningen ingen
anledning till oro.
Fredag 16/10
Finsittning
Kvällen kommer att hållas på restaurang O’Learys inne i Växjö centrum och 3 bussar i två olika omgångar
går från campus till destinationen. Det kommer således aldrig vara mer än 50 personer på en buss. För att
bli insläppt på bussarna måste man ha tagit handsprit på händerna och ta på sig en mask, vilket kommer
att förses vid ingången till bussen.
Framme vid destination kommer tre arbetare vara på plats vid ingången för att säkerställa att det hålls
distans mellan människorna i kön. Väl inne kommer det att fotograferas ett antal på max 12 personer åt
gången som sedan går till baren innan nästa gäng kommer in. När man har beställt i baren går man direkt
till sin bordsplacering så att nästa sällskap kan ta plats i baren. Totalt kommer det att finnas 19 bord, vilket
resulterar i ungefär 9 personer per bord. Samtidigt skall det vara 1,5 meters avstånd mellan varje bord.
Under kvällen är det inte tillåtet att resa sig från sin plats vid annat tillfälle än under pausen, varav det
kommer bli en till två. Under pauserna kommer 3 till 4 bord åt gången bli eskorterade till baren eller
toaletten för att sedan direkt sätta sig ner igen. 4 arbetare, så kallade ”corona-värdar”, är på plats under
evenemanget i syfte att säkerställa så att inget mingel borden emellan förekommer. Konceptet ovan
tillsammans med corona-värdarna kommer att presenteras vid sittningens start.
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Vid kvällens slut är det efterfest i O’Learys lokaler för de som vill. Det här är inget föreningen anordnar
utan det bedrivs av O’Learys enligt deras lokala regler, vilket kommer innebära bordsservering som under
en ”vanlig” kväll för dem. Hem tar man sig på egen hand.
Lördag 17/10
”Overallis” - Overallsittning
Bussar kommer att gå från campus till destinationen och man åker enbart med de man kommer att sitta
med under kvällen, aldrig mer än 50 personer samtidigt. Detta kan klassas som dubbla slutna sällskap. Likt
finsittningen kommer det vara obligatoriskt med att ta handsprit på händerna för att åka med.
Destinationen är Kvarnhagskällan som ligger på andra sidan Trummensjön från campus. Likt
Finsittningen kommer det finnas vakter på plats som har abonnerats och ser till att det hålls avstånd i kön
in. En grupp om max 50 personer, det vill säga de man åkt buss med och kommer sitta med, kommer att
få gå in i taget för att beställa dryck vid baren innan man får sin tilldelade plats. Platserna kommer att bestå
av långbord där ej mer än 50 personer kommer att sitta vid och det kommer hållas två meters avstånd
minst från varje bord. Försäljning av alkohol kommer endast ske vid insläppet efter att man igen har tagit
handsprit på händerna så det sker inget mer än toalettbesök under pauserna. Det kommer att ske en till
två pauser under kvällens gång där ett bord i taget får gå på toaletten som sedan går tillbaka innan nästa
tillåts att gå. Dessa blir ledda av 6 corona-värdar, likt finsittningen, som också kommer kontrollera att det
inte sker mingel borden emellan under kvällen.
Hemfärden sker med buss och kommer att gå till precis som när man kom dit. Man åker enbart med de
man suttit med efter man har tagit handsprit på händerna vid bussingången och detta sker ett bord i taget.
Inledningsvis var tanken att en efterfest skulle hållas på Stenladan på campus. Men då Stenladan inte har
kunnat anpassa sin lokal på ett sätt som anses ”corona-säkert” sett till antalet som planerades vistas i
lokalen har styrelsen beslutat att ställa in denna efterfest.

På samtliga evenemang kommer det att finnas handsprit tillgängligt och det kommer att publiceras
information och uppmaning om att stanna hemma vid symptom inför varje event. Vid start av både
Finsittningen och ”Overallis” kommer en genomgång att göras kring koncepten som beskrivits ovan i
dokumentet.
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