
Til medlemmerne af Dansk Botanisk Forening 

Vedrørende foredrag i Østkredsen 

Østkredsen’s foredragsrække genoptages – men med Covid-19 justeringer 
 
Covid-19 tvang os til aflyse/udsætte mange aktiviteter i foråret og det tidlige efterår, blandt andet flere 

annoncerede foredrag i Østkredsen. Nu ser det ud til, at vi så småt kan gå i gang igen, men vi må 

respektere de retningslinjer som er udstukket af myndighederne og vores værtsinstitution Københavns 

Universitet.  

Det betyder, at lokalerne skal forlades senest kl 21.00, og at der ikke må foregå arrangementer, som 

har karakter af socialt samvær. Vi kan altså ikke tilbyde det sædvanlige nachspiel med forfriskninger i 

lokalet ved siden af auditoriet. 

Desuden er halvdelen af pladserne i auditorium A blokerede, hvilket medfører at vi kun må være 27 
personer i lokalet. Nu er det sjældent at vi er så mange til foredragene, så vi regner med, at det ikke vil 

skabe problemer. 

Bordene i auditoriet skal endvidere afsprittes før og efter aktiviteterne. Der vil være sprit til rådighed, og 

arrangørerne vil sørge for, at bordene er afsprittet ved starten, men vi håber at tilhørerne vil være 
behjælpelige med at spritte bordene af når lokalet skal forlades. 

Universitetet har bedt os sørge for, at foredragenes tilhørere er bekendt med vedhæftede mere 

generelle retningslinjer. Disse vil også være fremlagt i auditoriet. Der vil også være håndsprit til 

rådighed. 

Vi anmoder også tilhørere til foredragene om at orientere sig om og efterleve eventuelle kommende 

restriktioner (som fx krav om mundbind). 

Følg venligst med på www.botaniskforening.dk/kalender – vi kan ikke forudse, om vi igen bliver 

nødsaget til at aflyse arrangementer med kort varsel. 

Vi håber, at vi trods alt får en god og udbytterig foredragssæson. 

 

Venlig hilsen 

Foredragsudsvalget. 

 

 

 



Vi skal følge følgende retningslinjer:

• Mød ikke op, hvis du har symptomer på COVID-19 – også lette
• Host/nys i ærmet

• Hold afstand på minimum 1 meter,
• Undgå at bruge elevatorer. Hold 2 m afstand, hvis de bruges. 

• Sprit hænder, når du går ind i bygningen 
• Sprit hænder når du går ind i lokalet
• Sørg for god håndhygiejne - grundigt og ofte 

• Sid med min 1 m afstand
• Undgå at gå rundt i lokalet

• Rengør borde og stole når du er færdig, husk at rengøre 
sprayflaske efter brug

• Del ikke udstyr med andre

• Følg retningslinjer ved brug af kantiner
• Hjælp med at holde høj hygiejnestandard i fællesområder
• Orienter dig i Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer og følg 

dem

Corona – guidelines


