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Detta dokument är Österbottniska Delegationens (ÖD) starka rekommendation till
användningen av de gemensamma utrymmena på Botta under corona pandemin. ÖD:s
rekommendationer och instruktioner bör följas, såvida det inte finns en berättigad anledning
att avvika från dokumentets linjedragningar. Rekommendationer kan uppdateras vartefter
coronasituationen utvecklas.
ÖD och de österbottniska nationerna följer myndigheternas rekommendationer och
linjedragningar rörande corona pandemin. Om myndigheterna under hösten vidtar hårdare
åtgärder för att bekämpa spridningen av viruset, t.ex. genom att stänga nattklubbar, är det
anledning att sätta nationernas verksamhet på is.
Ytterligare följer ÖD och nationerna med HUS linjedragningar. Studentkåren reviderar
linjedragningarna varannan vecka, och trots att dessa inte binder nationerna, är de bra att ta
i beaktande. I detta skede är det tillåtet att ordna evenemang för max 50 personer i HUS
utrymmen.
I restauranger och nattklubbar har man minskat kapaciteten till 75% av det normala, och
även på Botta är det skäl att följa dessa begränsningar. På sitzer och andra fester till bords,
är vanligen maximiantal 80 personer, men under corona pandemin kommer antalet
begränsas till max 50 personer per fest. För dem som har anmält sig till sitzer är det bra att
betona, både på sociala medier och via e-post, att man under inga omständigheter
kommer sjuk eller med förkylningssymptom till sitzen. Botta bör inte marknadsföras
som ett ställe där efterfester hålls. Under corona situationen som vi befinner oss i nu
ordnas program främst för de egna medlemmarna.
På evenemang (sitzer, efterfester, nationernas egna program osv.) är det viktigt att samla
in deltagarlistor. Listorna sparas under virusets inkubationstid det vill säga ca 3 veckor,
varefter de kan förstöras eller sparas i enlighet med GDPR linjedragningarna.
Evenemangsarrangören ansvarar för att begränsningarna efterlevs och för att samla in
namnlistor under evenemanget.
Det är också en bra idé att ange den beräknade sluttiden för evenemangen i all
kommunikation kring evenemangen. I alla evenemang behöver informeras om
säkerhetsavstånd, handhygien, osv. Deltagare uppmuntras till att ladda ner och ta i bruk

THL:s applikation “Coronablinkern”. Övriga tillställningar och efterfesternas
deltagarantal begränsas till 80 personer per evenemang.
En hög hygiennivå på nationsvåningen ska eftersträvas. I utrymmena ska finnas
tillräckligt med desinficeringsmedel och handtvål. Det ska rekommenderas att tvätta
händerna när man kommer till nationsvåningen. Evenemangsarrangörer rekommenderas att
se till att dörrhandtagen och andra kontaktytor putsas regelbundet under evenemanget.
I Möykkäs köks- och mötesutrymme får max 20 personer vistas åt gången. Bastun är
tillsvidare stängd på grund av pandemin.
Tills vidare kan man delta i ÖD:s möten på distans.
ÖD och nationerna är beredda på att inhibera evenemang, även på kort varsel.
Sammanfattning av ÖD:s Coronarekommendationer
- På nationsvåningen (5:e våningen) får maximalt 80 personer vistas samtidigt. Sitzers
begränsning på deltagare är 50 personer.
- Utrymmena är i första hand tänkt åt de österbottniska nationerna, övriga gäster i
utrymmena kan vistas enligt vad som kan bedömas säkert.
- Evenemangens tider begränsas inte, men evenemangsarrangör ska informera om
uppskattad sluttid.
- Evenemangsarrangören ska speciellt ta i beaktande:
- I evenemangsinbjudan ska särskilt betonas att man inte får delta i evenemanget om
man är sjuk och att man alltid får tillbaka pengarna, om personen känner sig sjuk
- Under evenemangen upprätthålls en acceptabel renlighetsnivå (dörrhandtag och
kontaktytor desinficeras)
- Vi samlar in deltagarlistor och sparar dem ungefär 3 veckor. Man tar i
beaktande personers integritet i samband med insamlandet av deltagarlistorna.

