
Lund, 2020-10-29 

Information från Östgöta Nation gällande Covid-19 
 
Ärade Östgötar,  
 
Den 27 oktober 2020 beslutade folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i 
Region Skåne om skärpta allmänna råd i Skåne under minst tre veckor framåt. Med hänsyn till detta 
har Östgöta Nation beslutat att minska sina öppettider på pub och sittnings verksamhet, samt att 
återigen minska antalet gäster som tillåts i våra lokaler. Quratelet vill därför påminna samtliga 
medlemmar om den omfattande smittspridning av Covid-19 som just nu drabbar Skåne, och om 
vikten av att följa myndigheternas råd och rekommendationer.  
 
Quratelet vill även påminna samtliga medlemmar om reglerna som gäller under vistelsen av våra diverse 
verksamheter. Östgöta Nation förbehåller rätten att avvisa gäster från nationen som inte efterföljer 
nedanstående regler. 
 

- All servering sker till borden. Man kommer inte att bli serverad vid baren.  
- All förtäring av mat och dryck måste ske sittandes vid borden.  
- Man får ej mingla mellan borden i lokalerna eller utomhus. Detta innebär att man måste förbli sittande 

vid bordet ens sällskap blivit tilldelad under hela sin vistelse.  
- Man får ej flytta stolar eller bord utan personalens godkännande.  
- Man måste hålla minst 1,5m avstånd till alla gäster som inte tillhör sällskapet som sitter vid samma bord 

- dvs. större sällskap som fördelas mellan olika bord får ej mingla sinsemellan mellan olika bord. 
Avstånd gäller även ytorna mellan borden, kön till toaletterna samt ingångar och utgångar.  

- Är man sjuk eller visat symptom inom de senaste 48h ska man stanna hemma.  
- Dans är inte tillåtet under några omständigheter. 

 
Vi hoppas att alla tar hand om varandra, genom att visa respekt för befintliga förhållningsregler och 
sina medmänniskor, för att vi ska kunna fortsätta trivas och vistas på nationen på ett säkert sätt.Vid 
frågor, kontakta q@ostgota.nu.   
 
Tack för visad förståelse! 
Diego Niño Cortés,  
Qurator   
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