Lokal instruktion - inför höstens start….
INLEDNING
Orden har beslutat att återstarten kommer att ske stegvis (0, 1, 2 och 3). Detta beskrivs i detalj i OSKcirkulär 4/20 som ”allmänna riktlinjer”. I OSK-cirkulär 4/20 åläggs enheterna att upprätta” lokala
instruktioner” omfattande anpassningar av lokaler och verksamhet. För enheterna i Gävle har OM/O
valt att göra detta i ett gemensamt dokument.
Denna lokala instruktion för enheterna i Gävle skall följa myndigheters rekommendationer och OSM
beslut och kan därmed bli både mer eller mindre restriktiv. Denna instruktion gäller till 2020-12-31.
•

•

•

Vid varje tillfälle skall bedömning och anpassning ske till fyra huvudkrav:
o Att maximalt antal personer vid varje tillfälle inte överskrids,
o att tillräckligt fysiskt avstånd kan skapas mellan individer i våra lokaler,
o att det finns tillräckliga möjligheter att hålla hög personlig hygien samt att
o måltider genomförs på ett säkert sätt
För att möta dessa krav har vi beslutat att följande skall gälla i Gävle frimurarfastighet:
o Att utifrån utrymningsreglernas max antal tillåtna personer i respektive lokal, reducera
antalet till hälften,
o att varannan sittplats i våra lokaler inte ska nyttjas, d.v.s. skapa fysiskt avstånd,
o att det samtidigt inte får vistas fler än 50 personer i byggnaden:
 Att sammankomst i Johannessalen har max 50 deltagare
 Att sammankomst i Andreas och Kapitelbrödraföreningen har max 30 deltagare
 Att sammankomster i Polstjernan, Gevalia och De Sju Lampor inte genomförs
samtidigt i frimurarhuset, utan vid skilda datum.
o att bröder som uppvisar Coronaliknande symptom eller känner att de kan ha en
pågående Covid-19 INTE får inträda i lokalerna. Följ Folkhälsomyndighetens vid tillfället
gällande riktlinjer.
o Att besökande bröder SKALL upprätthålla god hygien under besöket i lokalerna, tvätta
händerna snarast efter inträdet i lokalerna OCH nyttja handsprit omedelbart före inträde
i logelokaler samt att
Frigepo AB
o Anskaffar sanitetshandskar och munskydd (att användas vid bordsservering) respektive
handsprit.
o Sanitetshandskar och munskydd skall finnas i tillräckligt antal och placeras i anslutning till
köket.
o Handsprit skall utplaceras i toaletter och utanför lokaler för sammankomster.

Enligt de ”allmänna riktlinjerna” ska en lokal instruktion minst innehålla de krav som nämns i de olika
stegen (se OSK-cirkulär 4/20) samt nedanstående rubriker:
ÖVRIGA REGLER
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•
•

•
•

•

•

•
•

Föranmälan
o Skall göras till sekreterare i respektive Loge/KBRF senast två dagar före sammankomst.
o Respektive sekreterare meddelar berörd broder om max antalet deltagare är uppnått.
Hälsningar
o Genomförs utan kontakt genom bugning, armbågs- eller handlyft.
Fysiskt avstånd
o Skall innehållas under hela vistelsen i lokalerna, följ Folkhälsomyndighetens vid tillfället
gällande anvisningar.
Brödrakedjan
o Genomförs stående vid egen plats, korslagda armar, men ingen handkontakt.
Avstånd och hygienregler övervakas
o Envar deltagande broder skall bidra till att påminna bröder som står för nära varandra
om rådande restriktioner.
o Vakthavande broder skall övervaka att alla genomför handspritning före inträde i
logelokal.
o Om någon broder uppvisar symptom på Covid-19 skall CM informeras kontrollera läget
och vid behov uppmana brodern att lämna lokalerna.
Sammankomst med reception
o Kommer endast att genomföras efter att OSK meddelat att steg 3 intagits.
o Recipient kommer att i kallelse meddelas vilka restriktioner som gäller.
o Vid ankomst till Frimurarhuset i Gävle skall CM upplysa recipienten om gällande
restriktioner och vilka åtgärder som är vidtagna för att minimera risk för smittspridning.
Brödramåltid
o Max 38 personer får samtidigt uppehålla sig i matsalen (platser sprids och reduceras).
Max 4 personer vid småborden, max 6 personer vid honnörsbordet).
o Bordsvärd (en/bord) svarar för bordsservering. Bordsvärd bär sanitetshandskar och
andningsskydd under serveringen.
Sång
o Får inte förekomma under loge, sammankomst eller under brödramåltid.
Resor
o Under rådande pandemi skall resor inte genomföras till andra loger eller brf.
o Mottagande av enskilda besök är tillåtet, men får inte medföra att maxantalet bröder
överstigs vid sammankomst eller loge.
o Direkt efter anmälan skall FS informera besökande broder om våra lokala bestämmelser,
och anmodas besökande att vid ankomst söka upp CM för att informeras på plats.
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