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Smittevern på Generalforsamlingen

Generalforsamlingen nærmer seg, og vi i Akershus Unge Høyre gleder oss. I dette dokumentet
finner du viktig informasjon om hvordan generalforsamlingen vil gjennomføres med tanke på
smittevern. Les dokumentet nøye før dere kommer på generalforsamlingen, ta ansvar og hold
avstand.
Generalforsamlingen følger, med Høyres Hus Konferanse & Selskapslokaler, de anbefalinger og
retningslinjer som er gitt fra de lokale helsemyndighetene. Vi gjør alt for at det skal være trygt å
oppholde seg på Akershus Unge Høyres Generalforsamling.
Viktige prinsipper for at vi skal kunne gjennomføre generalforsamlingen:
• Er du syk eller har symptomer? Hold deg hjemme og test deg. Selv om du får negativt
prøveresultat, hold deg hjemme til du er symptomfri. Dette er det viktigste tiltaket vi
kan bidra med alle sammen.
• Hold avstand. Minimum 1 meter, men gjerne to!
• God hygiene - vask hendene ofte og godt og ha god hostehygiene

Vask hendene ofte og
grundig, og bruk antibac.

Hold over 1 meter avstand
- gjerne to meter!

Test deg ved mistanke. Hold deg
hjemme hvis du har symptomer.

Ha god hoste- og nysehygiene.
Bruk armkroken!

Følg reise- og aktivitetsråd
fra myndighetene.

God hygiene:
• Vask hendene ofte og grundig, hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt
alternativ når håndvask ikke er mulig.
• Bruk papirlommetørkle foran munn og nese dersom du hoster eller nyser. Kast
lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
• Bruk albukroken når du må hoste eller nyse, og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig
• Høyres Hus er utstyrt med automatisk desinfiseringsautomater i de fleste
fellesområder. Akershus Unge Høyre vil i tillegg stille med noen ekstra antibac-pumper.
• Ta med egen antibac som du kan benytte på reisen, før, under og etter
generalforsamlingen
På Høyres Hus:
• Maks to personer i heisen – Bruk trappen for å unngå trengsel og kø
• Registrer deg med en gang du ankommer 6. etasje på Høyres Hus
• Unngå trengsel ved inngang til Høyres Hus og til generalforsamlingssalen
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I generalforsamlingssalen:
• Det vil være én meters avstand mellom hver pult i generalforsamlingssalen. Talerstolen
vil bli rengjort og desinfisert jevnlig. Det er viktig at du:
• Finner plassen din tidlig
• Sitter kun på plassen du får tildelt – også under lunsj
• Følger merking på dørene for inn- og utgang
• Ikke oppholder deg unødvendig i fellesområdene og andre steder enn din plass i
salen
• Unngår unødvendig nærkontakt med andre deltagere i salen
• Bruker antibac både før og etter du går opp på talerstolen
• Unngår å ta på ting, flater, dører eller andre punkter rundt på Høyres Hus
Matservering:
• Det kan være lurt å ha med noe å spise eller å drikke på for å holde oppe blodsukkeret
mellom pausene.
• Lunsj er på egen regning.
• Det er ikke tillat å dele mat og drikke med hverandre.
Generalforsamlingsmiddagen:
• Generalforsamlingsmiddagen blir på Gamle Raadhus Restaurant klokken 19:00. Der
følges bransjens standard for avstand på bordene.
• Overhold avstand også under middag - virus sover ikke!
• Dersom deltagerne ikke klarer å overholde smittevernreglene under middagen vil
alkoholsalget stenge umiddelbart.
Alkohol:
• Mindreårige skal ikke under noen omstendigheter konsumere alkohol.
• Det vil være minst en edruvakt fra hvert fylke i tillegg til hotellet, vektere og
sekretariatet.
• Det vil kun være tillatt å konsumere alkohol som er kjøpt på Gamle Raadhus Restaurant.
Dersom deltagerne ikke klarer å overholde smittevernreglene vil alkoholsalget stenge
umiddelbart.
• Det er ikke tillatt med vorspiel eller nachspiel.
• Brudd på alkoholreglementet vil få konsekvenser.
Reise:
• Ta forholdsregler før, under og etter reisen.
• Følg gjeldende smittevernråd om bruk av munnbind i kollektivtransporten, og i tilfeller
hvor det er vanskelig å holde avstand.
Etter generalforsamlingen:
Dersom du får symptomer eller mistanke om sykdom i etterkant av generalforsamlingen
skal generalsekretær, Mille Christensen, kontaktes umiddelbart.
Mille kan kontaktes på telefon 986 31 736.
Informasjon for befolkningen:
Informasjon og råd om koronaviruset: fhi.no og helsenorge.no
Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08:00-15:30)
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Frihet
Mangfold
Toleranse

Akershus Unge Høyre

Stortingsgata 20, 0161 Oslo
Postboks 1352 Vika 0113 Oslo
akershus@ungehoyre.no
www.ungehoyre.no/akershus
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