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Skyltning på campus till följd av covid-19
Det här dokumentet beskriver de skyltar som finns och som bör användas på campus
för att påminna våra besökare, studenter och medarbetare om att hålla avstånd och
motverka smittspridning under coronapandemin. Dokumentet beskriver också vilka
skyltar som passar i vilka lokaler.
Universitetets krisledningsgrupp arbetar i dialog med fakulteterna kontinuerligt för att universitetet ska ha en god och tydlig kommunikation för att undvika smittspridning med anledning av
rådande pandemi. En sådan fråga är skyltning på campus.
Undvik att skapa egna skyltar med egna budskap. Det är bättre om skyltarna går att känna igen
mellan universitetets olika lokaler, att de följer den grafiska profilen så att avsändaren är tydlig och
att vi inte överöser med skyltning som i överflöd blir osynlig för besökarna. Kontakta Universitetsservice om du har behov av skyltar som inte redan finns.
Alla skyltar går att ladda ner och skriva ut från sidan Mallar med logotyp på Aurora. För
golvdekaler, vänligen kontakta Universitetsservice.

Använd den skyltning som finns
För att motverka trängsel och påminna var och en om vikten av att värna varandra och hålla avstånd bör universitetets lokaler först och främst skyltas med de befintliga skyltar som finns framtagna. Skyltarna bär budskapen ”Vi bryr oss om varandra, håll avstånd” och ”Tvätta dina händer”
och kan placeras där det är lämpligt för att fungera som en påminnelse. Skyltarna är tvåspråkiga.
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Ange maximalt antal personer i lokalen
Föreläsningssalar, mötesrum och grupprum, bland annat, bör
skyltas med maximalt antal personer som får vistas i lokalen. Det
här kan också vara en bra metod att skylta kök, pentryn och andra
mer eller mindre öppna lokaler med. Det är särskilt aktuellt om det
uppmärksammas att det ofta uppstår trängsel i lokalen. Hur
många personer som är lämpligt måste avgöras från fall till fall.
Skyltarna är numrerade från 1–49 och är tvåspråkiga.

Golvdekaler
Golvdekaler med budskap som ”Håll avstånd” är något som vi alla
har blivit väldigt vana vid och möter på olika platser i samhället
och har visat sig vara ett effektivt och accepterat sätt att skapa
avstånd. Till exempel i mikrovågsugnsköer, kaféköer och i trånga passager kan dessa ha bra effekt
för att hålla avstånd. Golvdekaler går att beställa från Universitetsservice.
Undvik att sätta egen tejp eller andra markeringar då de kan skada
golvytan.

Skyltning i hissar
Hissar utgör en liten yta som det snabbt kan bildas trängsel i. För att besökare ska känna sig trygga
kan det vara lämpligt att sätta upp en skylt med maximalt antal personer i lokalen, se ovan. Hur
många personer som är lämpligt måste avgöras från fall till fall. En annan enkel lösning är att sätta
en golvdekal med budskapet ”Håll avstånd” i eller utanför hissen. Som ett tredje alternativ kan
skylten ”Vi bryr oss om varandra, håll avstånd” sättas inuti hissen.

Trängsel trots skyltning
Om en lokal missbrukas och trängsel uppstår trots
ansträngningar att skylta bör en varningstext om stängning
av lokalen sättas upp. Att stänga en lokal bör däremot vara en
sista åtgärd eftersom en stängd lokal kan leda till ökad
trängsel på en annan del av campus. För detta ändamål finns
en skylt framtagen som kan sättas upp i lokaler där trängsel
har rapporterats.
Skylten finns på svenska och engelska och bör sättas bredvid
varandra.
Om trängsel uppstår trots skyltning, vänligen kontakta
corona@umu.se.

Kontakt
Universitetsservice: infocenter@umu.se
Krisledningsgruppen: corona@umu.se
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