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Till alla medlemmar vid Uppsala Senioruniversitet
För er säkerhet - regler vid vistelse i Missionskyrkans och Pingstkyrkans lokaler!
I höst planeras Tisdagsföreläsningar, 9 serier och några miniserier med 50 deltagare på plats i
Missionskyrkans kyrksal och två miniserier med 50 deltagare på plats i Pingstkyrkan.
Missionskyrkan har fastställt regler för vad som gäller vistelse i deras lokaler (bifogas) och
även Pingstkyrkan har gett rekommendationer för att minska risken för smittspridning, se
nedan.
För deltagare på plats vid föreläsning för Uppsala Senioruniversitet i kyrksalen i
Missionskyrkan gäller följande:
1. Respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer! Kom endast om du är frisk!
Håll avstånd och tvätta och sprita händerna ofta!
2. Vi har två serier och två miniserier som börjar 10.15. Insläpp sker via huvudentrén
Missionskyrkan öppnar lokalerna för allmänheten kl 10 men inför starten av våra fyra
föreläsningar kl 10.15 finns en funktionär från USU vid huvudentrén och kontrollerar
biljetterna och en kyrkvärd som vägleder andra besökare från kl 09.45.
3. Vid föreläsning som börjar kl 13.15 finns möjlighet att fika innan. Kaféet stänger kl
14. Insläpp till föreläsningarna i kyrksalen sker alltid via dörren i kyrksalen närmast
Tovensalen. Handsprit finns.
4. Ta med kläderna in! Platser med rekommenderat avstånd är utmärkta på
kyrkbänkarna, raderna närmast scenen är reserverad för föreläsare och funktionärer.
5. Läktaren får inte användas! Den är reserverad för filmare.
6. Lämna inte kyrksalen när du väl är på plats innan föreläsningens slut! Stanna kvar
under pausen!
7. Lämna kyrksalen efter föreläsningens slut genom dörren till Dragarbrunnsgatan eller
om du vill fika eller gå på toaletten alternativt via dörren närmast entrén.
8. Det kommer att finnas vägledning på plats hur du får röra dig i Missionskyrkans
lokaler och vad som gäller köp av fika från kaféet.
För Pingstkyrkan gäller för de som är på plats
1. Högst 50 deltagare/samling
2. Respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer! Kom endast om du är frisk!
Håll avstånd och tvätta och sprita händerna ofta!
3. Handspritning är obligatoriskt(automater i foajén).
4. Sitt med rekommenderat avstånd i bänkarna
5. Ta med alla ytterkläder in i kyrksalen (Ingen garderob).
6. Ingen servering av fika/mat
7. Finns toaletter i två plan
Per Olof Osterman, ordförande
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Inför er bokning i våra lokaler
För att undvika och minska smittspridningen i samhället har vi
förberett restriktioner i våra lokaler på följande sätt:

•

Det kommer att finnas vägledning vart du går in i våra lokaler och
vart du går ut. Se våra markeringar till hjälp. Vi har till så stor del
som möjligt försökt skapa en ”enkelriktad” trafik.

•

Våra lokaler är öppna för allmänheten mellan kl 10- 14 då också
vårt kafé är öppet. Övriga tider kommer endast våra hyresgäster
och personal finnas i våra lokaler i avsedda rum för dess
verksamhet.

•

Ni som har hyrt lokal kommer att mötas av en kyrkvärd som hjälper
er med vilken lokal ni ska vara i.

•

Ni kommer att uppmanas att gå direkt till er lokal och att ta med er
era kläder till lokalen.

•

Ni som vill handla från vårt kafé och som inte beställt servering
innan, kommer kunna beställa en vagn direkt till er lokal med hjälp
av en meny som ni får i samband med er bokning. Betalning sker
endast med kort eller Swish. (Gäller inte kyrksalen).

•

De som önskar fika i vårt kafé och som hyrt kyrksalen kan göra det
med hjälp av de hänvisningar vi har i våra lokaler. Kaféet är öppet
mellan 10 -14 och ingen lunch serveras.

•

Möjlighet att tvätta händerna finns på våra toaletter.
Vi ber om att hjälpas åt att förhindra trängsel i våra lokaler.
Tack för hjälpen

Ann-Louice Norqvist
Intendent

