Corona-anpassade Möten och Event
Dop, födelsedag eller minnesstund? Stor företagskonferens eller mindre
möte? Vi på Operakällaren erbjuder enorma möjligheter i rymliga lokaler,
vilket ger möjlighet till social distansering och corona-anpassade möten.
Vi har lokaler och prisnivåer för alla typer av möten i alla typer av storlekar.
Privata event
Vi har många olika alternativ för att göra er vigsel, dop, minnesstund, middag,
fördelsedag eller namngivning till en fantastisk upplevelse. Vi hjälper dig att
anpassa er speciella dag utifrån rådande situation.
Dela upp mötet eller konferensen?
Kan mötet eller konferensen delas upp i flera mindre lokaler, under olika tider
eller kanske till och med under flera dagar, för att sprida ut deltagarna? Fråga oss
om möjligheter så hjälper vi till att specialdesigna ert event.
Bordsplacering
Vi tillämpar bordsplacering där vi i personalen dirigerar och visar vägen till
borden för att hela tiden ha ett flöde av gäster i rörelse och därigenom undvika
köbildning och trängsel. Vi dukar med extra mycket avstånd mellan bordet
och färre gäster kring varje bord.
Vår personal
Vår personal är utspridda i våra lokaler och allmänna ytor för att påminna och
hjälpa våra gäster att hålla avstånd och undvika trängsel. Vi påminner även
med skyltar och har handsprit på alla toaletter och utspritt i allmänna ytor.
Lunchservering
Café Opera med Brass bar går utmärkt att använda som komplement för
lunchserveringen för att möjliggöra lite miljöombyte. All förtäring är möjlig
att få serverad vid bordet.
Info gällande möten och event över 50 personer:

https://eventeffect.se/da-ar-det-okej-att-arrangera-moten-och-konferenser-med-fler-an-50-personer/

Checklista – Så corona-anpassar vi våra möten i höst
Den senaste undersökningen av Svenska Möten visar att de allra flesta av
oss föredrar fysiska möten och längtar efter att få träffas igen. Samtidigt
tyder mycket på att vi kommer att få leva med fysisk distansering ett tag
till. För att du som bokar möten ska känna dig trygg med vår anläggning
har vi sammanställt de allmänna åtgärder vi vidtagit för att corona-anpassa
vår mötesanläggning för alla deltagare samt en checklista till dig som
mötesbokare.

Checklista till dig som mötesbokare
Möteslokalen
» Kan mötet delas upp i flera mindre lokaler eller kanske till och med under
flera dagar, för att sprida ut deltagarna? Fråga oss om möjligheter så hjälper
vi till.
» Vi erbjuder “coronasittning” med glesare möblering mellan stolarna för att
enklare kunna hålla avstånd.

Det är viktigt att mötesdeltagarna känner sig trygga genom hela mötet. Därför
har vi har vidtagit en lång rad åtgärder för säkrare möten. Vi följer noggrant
utvecklingen av Folkhälsomyndigheten rekommendationer och uppdaterar
våra rutiner utifrån dessa.
» Fråga gärna om du har några speciella önskemål, funderingar eller krav inför
bokningen.

Tekniken

Allmänna åtgärder vi vidtagit
Städning
Vi har utökat våra städrutiner och vårt städteam fokuserar just nu extra mycket
på att rengöra ytor och saker som vidrörs ofta med desinfektionsmedel, som
exempelvis dörrhandtag.
Hygien
Våra medarbetare har tydliga direktiv kring vikten av att stanna hemma vid
minsta symtom på sjukdom. Vi ber er att göra detsamma. Vi uppmuntrar
våra medarbetare och våra gäster att vara extra noga med handhygien genom
att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Självklart
följer vi även allmänna råd som att hosta/nysa i armveck och att undvika att
peta med fingrar i ansiktet.
Restauranger Vi har tagit bort bord i våra restauranger för att säkerställa de rekommenderande
avstånden mellan sällskap. Vi tillämpar bordsplacering och undviker på andra
sätt att folksamlingar uppstår, exempelvis genom bordsservering, att duka
luftigare och se till att det inte bildas köer kring barer och bufféer.

» Tv-skärm ingår i våra mindre lokaler.
» Om ni bokar Operaterassen erbjuds en projektor med duk och inbyggt
ljudsystem för talare.
» Önskar ni övrig teknik samarbetar med ett flertal väletablerade teknikföretag
som kan komplettera med allt som ni efterfrågar till en extra kostnad.
Glöm inte att begära in prisuppgifter om speciella tekniska önskemål redan i din
förfrågan.
Transport
» Behöver ni arrangera egen transport, t.ex. buss till eller från anläggningen så
att deltagarna inte behöver åka kommunalt?
Eget ansvar
» Till sist, men absolut inte minst, glöm inte att påminna deltagarna om sitt
eget ansvar att tvätta händerna, hålla avståndet och stanna hemma om de är
sjuka.
Läs gärna Svenska Mötens undersökning om möten efter corona – Digitala
möten, bra men löser inte allt här:
https://www.svenskamoten.se/nyheter/%e2%80%8bundersokning-av-svenska-moten-digitala-moten-bra-men-loser-inte-allt/

