SAFE EVENT

SAFE EVENT - SCANDINAVIAN XPO
Vår högsta prioritet är alltid våra kommande gästers och medarbetares hälsa. Och nu
förstärker vi våra redan högt ställda krav på hygien och hälsa.
Vi ser fram emot att öppna vår nya mötes- och eventarena Scandinavian XPO här ute i
Arlandastad, Nordens närmaste mötesplats.
Säkerhet, omtanke och hälsa är några av våra viktigaste värdeord som vi tillsammans
med våra samarbetspartners alltid kommer att ha i åtanke när vi levererar upplevelser
här ute.
Under hösten har vi tagit fram nya hälso- och säkerhetsrutiner med tanke på de
utmaningar som pandemin innebär för oss alla. Vi följer Folkhälsomyndighetens och
regeringens rekommendationer löpande, har utgått från Visitas ”Safe Visit” och har
tagit fram en handlingsplan och instruktioner för att säkerställa säkra event och möten
i vår arena.
Vi längtar efter att ses!
Vi på Scandinavian XPO

FÖRE DITT BESÖK HOS OSS
• Bästa och säkraste sättet att ta sig hit – beskrivning kommer upp på hemsidan hösten
2020.
• Vad behöver du veta innan ditt besök hos oss – läs igenom vår Safe Event-plan och
kontakta oss gärna om du har frågor. info@scandinavianxpo.com
• Lokalerna och gällande avståndsregler avgör hur många gäster som kan besöka
Scandinavian XPO samtidigt. Vi följer alltid myndigheternas rekommendationer.
• Alla ytor och rum desinficeras vid behov.
• Stanna hemma om du är sjuk.

UNDER BESÖKET – REGISTRERING & INSLÄPP
• Insläpp och registrering kommer att göras i omgångar för att ha bra och säkra flöden.
• Insläpp och registrering kan göras utanför eller i del av entréerna beroende på
kundens behov.
• Det finns möjlighet att lägga till en tjänst för temperaturmätning på samtliga
inpasserande vid entrén. Offereras separat.

UNDER BESÖKET - AVSTÅND
• Vi ser till att varje event, mässa eller konferens har tillräckligt med utrymme och avstånd i
gångar, montrar, konferenssalar och i hallarna. Det finns ritningar på hur det kan se ut.
• Det kommer att finns möjligheter till avspärrningar för att säkerställa avstånd.
• Utbildade medarbetare finns på plats för att kunna reglera antalet gäster och avstånd samt se
till att det finns information.
• Vi släpper in våra besökare genom flera ingångar och under flexibla tider.
• Det finns möjlighet att lägga till en tjänst där samtliga besökare får en avståndsmätare som
larmar om man är för nära varandra.
• Vid behov finns det möjlighet att hyra tält för att kunna hålla ytterligare avstånd vid
inpassering eller garderob.

UNDER BESÖKET – INFORMATION
• Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommuniceras på många ställen i
lokalerna, via skyltar, skärmar och värdar.
• Golvmarkering för att tydliggöra hur man ska stå och gå kommer att finnas på
önskemål.
• Ladda gärna ner vår information om hur du genomför ett säkert evenemang via
dator eller mobil länk, vi försöker undvika trycksaker.
• Information finns på flertalet platser i lokalen som talar om vad som gäller och hur vi
arbetar för förhindrande av smitta. Information om städrutiner, hantering av mat
samt förebyggande arbete finns också att tillgå.
• Ansvariga personer finns på plats för att svara på frågor och som vet hur vi ska
hantera eventuella gäster som insjuknar på plats.
• Det finns möjlighet att beställa extra tjänst med sjukvårdsteam.

UNDER BESÖKET – VÅRA MEDARBETARE
• Vi har utbildat alla våra, och våra samarbetspartners medarbetare så de är med och
bidrar till att vi levererar en omtänksam och säker upplevelse på plats. Vi samarbetar
med Inspira, Workman Event och Great Events Catering XPO.
• Alla medarbetare kommunicerar om vidtagna åtgärder samt hjälper till när vi
behöver hålla avstånd.
• Alla medarbetare som har kontakt med gäster/besökare kan bära munskydd och
handskar om det efterfrågas.
• Alla medarbetare stannar självklart hemma om de är sjuka.

UNDER BESÖKET – OPTIMALA FLÖDEN
• Vi säkerställer att flödet av besökare är optimalt, via våra värdar, skyltning, möblering
och markeringar i golven så att vi håller den distans som vi behöver.
• Vi uppmanar våra gäster att hålla avstånd, hälsa med armbågen (vilket också är
trevligt) och ta extra hänsyn till varandra.
• Breda, enkelriktade gångar kommer att göra det enklare att hålla avstånd.
• Där det är dubbelriktat ser vi till att alla håller sig på avsedd sida.
• Möbler som är otillgängliga p g a det avstånd som vi måste hålla, kommer att vara
tydligt uppmärkta.

UNDER BESÖKET – DESINFEKTION
• Alla ”tag-ytor” som används desinficeras dagligen.
• Desinfektionsstationer finns utplacerade i våra lokaler vid alla in- och utgångar.
• All personal praktiserar god handhygien.
• Extra städning genomförs utifrån de nya restriktionerna, se nästa punkt.
• Ansiktsmasker och handskar finns på plats om det finns behov av det.
• Plexiglas är uppsatt i receptionen för allas säkerhet.

UNDER BESÖKET – STÄDNING
• Vi samarbetar med Inspira när det gäller städning, värdar och garderob.
• Alla ytor och områden som berörs ofta rengörs regelbundet.
• Alla rum och hallar rengörs noggrant mellan varje sällskap. Produkterna som används
är effektiva, men också vänliga mot naturen.
• Vi använder på önskemål tilläggstjänsten Clorox Total, som är dokumenterat effektiv
mot viruset Covid-19. Den kommer också åt svåråtkomliga ytor. Offereras separat.
• Det finns information vad gäller Inspiras städrutiner; deras rekommendationer och
checklistor som alla medarbetare arbetar efter. Samt information om deras
rengöringsteknik. Skickas vid förfrågan.

UNDER BESÖKET – MAT & DRYCK
• Great Events Catering XPO, som är vår leverantör av matupplevelsen har anpassat sin
verksamhet och implementerat en rad olika nya rutiner för verksamheten med fokus
på paketering av mat och dryck, hygien, städning samt möblering och nyttjande av
lokalerna.
• Alla medarbetare är utbildade enligt de nya rutinerna så att alla är med och levererar
trygga och säkra event.
• Alla i köket och särskilt de som hanterar mat, håller extra god handhygien och de
som möter gäst kan bära munskydd om kunden har önskemål om det.
• Alla som arbetar på plats är friska, håller avstånd och arbetar inte vid minsta
symptom.
• Det finns handsprit på strategiska platser i restaurangen för att minska risken för
smittspridning.
• Alla ytor rengörs ofta.

EFTER BESÖKET
• Så här tar du dig hem från oss på säkraste sättet – info med länk till hemsidan kommer upp
under hösten 2020.
• Agera med avstånd och hänsyn till de runt omkring dig, även på hemvägen.

Ser fram emot att ses snart under säkra former!
Vi på Scandinavian XPO i Arlandastad

