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Lions Clubs International (LCI) är en humanitär organisation och vi måste göra allt vi kan för att begränsa 

spridningen av COVID-19. Under det att du förbereder dig inför institutet vill vi informera om 

förväntningar kring säkerhetsåtgärder och pandemin COVID-19. Vi inser att människor kan vara trötta på 

regler och restriktioner, så vi hoppas att denna information kommer göra det lättare för alla. 

Vilka är nuvarande regler kring COVID-19 för institutets deltagare och instruktörer? 

Om du känner dig sjuk ska du inte delta i institutet. Om du blir sjuk vid institutet ska du informera 

instruktören eller LCI:s personal för ytterligare instruktioner. 

Om du har haft kontakt med någon som är sjuk, blivit exponerad för eller testats positivt för COVID-19 

under de senaste 14 dagarna innan du anländer ska du inte delta i institutet. 

Undvik att beröra dina ögon, din näsa eller din mun med otvättade händer. 

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handdesinfektion mellan 

handtvättarna eller när tvål och vatten inte finns tillgängligt. 

Håll lämplig social distans. 

Munskydd* kommer att krävas vid institutet. Bär ansiktsmask som täcker både näsa och mun under 

sessioner i klassrum eller andra aktiviteter under institutets program.   

*En ansiktsmask kommer tillhandahållas varje deltagare utan kostnad vid institutet.   

Finns det några krav på COVID-test eller vaccination? 

Vaccination är ett personligt val och är inte ett krav från LCI att delta i institutet.  

Ett COVID-test är inte ett krav från LCI att delta i institutet. Vi uppmuntrar alla medlemmar att följa 

lokala och nationella riktlinjer avseende testning. Vissa länder kan kräva obligatorisk testning baserat på 

resedestinationen, både vid resa till och avresa från platsen för institutet. Bokning av testning och 

tillhörande kostnad är en personlig utgift för deltagande medlem. 

Vad händer om jag inte kan bära ansiktsmask på grund av hälsoskäl? 

De som inte kan bära ansiktsmask på grund av hälsoskäl ska skicka e-post till institutes@lionsclubs.org 

innan deltagande i institutet, så att det kan avgöras om det går att tillmötesgå detta önskemål.   

För hälsorelaterade frågor som kan hindra en medlem från att bära ansiktsmask ska medlemmen 

kontakta LCI för ytterligare diskussion kring sådant önskemål. LCI kommer göra allt för att kunna 

tillmötesgå ett sådant önskemål, men måste samtidigt tillhandahålla en trygg och säker miljö för denna 

medlem och även för övriga deltagare. Om LCI inte kan tillmötesgå detta önskemål bör medlemmen 

överväga att delta i ett institut vid ett senare tillfälle. 

Vad händer om jag väljer att inte bära ansiktsmask vid institutets sessioner eller aktiviteter? 
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Hälsovårdspersonal rekommenderar att alla bär ansiktsmask i sociala situationer där det föreligger 

högre risk för smitta, oavsett vaccinationsstatus.  Att bära ansiktsmask är det bästa sättet att hålla dig 

själv och andra säkra.   

De deltagare som vägrar bära ansiktsmask eller vid flera tillfällen måste påminnas om att bära 

ansiktsmask kan bli avvisade och förbjudna att delta i resterande del av institutet.  

Vilka är regler och riktlinjer i klassrummet? 

Ansiktsmask är ett krav under alla sessioner i klassrum. 

Handdesinfektion kommer att tillhandahållas i alla klassrum. 

Bord kommer placeras på ett sätt som anses vara lämpligt för att upprätthålla social distans. LCI:s 

personal samarbetar med varje konferenslokal och följer deras riktlinjer kring klassrummets utformning. 

Finns det några undantag från att bära ansiktsmask? 

Under sessioner i klassrum kommer det inte krävas att presenterande instruktör bär ansiktsmask samt 

kommer hålla social distans. Övriga instruktörer kommer fortsätta bära ansiktsmask när de inte 

presenterar innehåll eller inte är direkt engagerade med deltagare. 

Under de sessioner som leds av deltagare eller presentationer i små grupper kommer det inte krävas att 

den medlem som presenterar bär sin ansiktsmask. Presentatörer kommer positioneras strategiskt, för 

att hålla social distans. 

Under måltider och pauser kan ansiktsmasker tas av, för att kunna konsumera mat och dryck. 

Ansiktsmask ska bäras i samband med bufféer eller annat område där mat/dryck har ställts fram. 

För hälsorelaterade frågor som kan hindra en medlem från att bära ansiktsmask ska medlemmen 

kontakta LCI för ytterligare diskussion kring sådant önskemål. LCI kommer göra allt för att kunna 

tillmötesgå ett sådant önskemål, men måste samtidigt tillhandahålla en trygg och säker miljö för denna 

medlem och även för övriga deltagare. Om LCI inte kan tillmötesgå detta önskemål bör medlemmen 

överväga att delta i ett institut vid ett senare tillfälle. 

Vem kan jag tala med om jag har frågor eller återkoppling om COVID-19 under institutet? 

LCI:s personal på plats och instruktörerna finns tillgängliga under hela institutet om du har frågor. Innan 

institutet skickar du e-post till institutes@lionsclubs.org för mer information. 
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