Coronasäkert besök
Här berättar vi hur vi arbetar med att göra ert besök på mässan så säkert
som möjligt med hänsyn till eventuell risk för coronasmitta.
Förändringar i våra åtgärder kan göras med anledning av rådande
restriktioner och rekommendationer vid det aktuella tillfället för mässan.
Vår ambition är att ni ska känna er trygga i att kunna ha ett trevligt och
njutbart besök på mässan.

Åtgärder för coronasäker mässa utomhus!
ALLMÄNT
• Utomhus – mässan arrangeras utomhus på stora luftiga ytor som möjliggör
generösa säkerhetsavstånd.
• Mässvärdar cirkulerar på området med uppgift att se till att trängsel
undviks.
• Blir du dålig under ditt besök så ta kontakt med en mässvärd eller någon i
personalen.
• Mässans öppettider är förlängda. Se hemsida. Mest besökare har vi på
mässområdet mellan kl. 12-14.00.
INFÖR DITT BESÖK
• Biljettköp – förköp gärna din biljett på Tickster, alternativt med Swish vid
biljettköpsstationer utanför mässan.
• Betalning med kort kan ske men tar längre tid då det sker i en separat
entré.

Åtgärder för coronasäker mässa utomhus!
UNDER DITT BESÖK
• Entré – Vi har en kontantlös entré för att minimera kontakt och köer. Se ovan punkten ”Biljettköp”.
• Utgång – Det finns en separat utgång bredvid entrén. Ni slipper på så vis krocka med besökare på
väg in.
• Utökat avstånd mellan försäljare på mässområdet för att undvika trängsel.
• Avspärrning framför försäljningsstånd med skylt som anger max antal samtida personer vid
försäljningsdisken.
• Skyltning på området med uppmaning att undvika trängsel.
• Handsprit finns att tillgå vid spritstationer, toaletter och vid matserveringar.
• Tvätta händerna noga efter toalettbesök.
• Matserveringar har krav på avstånd för sittande med minst en meter mellan bord och sällskap.
• Föreläsningar sker utomhus i möjligaste mån. Inomhus med begränsat antal platser.
• Kurser sker med ett begränsat antal deltagare och åhörare för att undvika trängsel.

