
Regler för vistelse vid Tjärnö marina laboratorium under Corona pandemi 

Dessa regler är en anpassning för att minska smittspridning under pandemin och gäller från 13 april 2021 och 
tillsvidare. Uppdateringar kommer att göras vid behov då restriktioner och/eller förbud ändras.

Vi har vidtagit åtgärder så att gäster och fast personal ska kunna arbeta och studera på plats.

Reglerna gäller både de som har sin arbetsplats på Tjärnö och de som besöker forskningsstationen för 
undervisning eller forskning.  

Undantag ifrån dessa regler kan beviljas av stationschef (Kerstin) eller koordinator (Helen), kökschefen vid 
frågor om matsalen (Anette), eller befälhavaren (Kalle eller Christian) för beslut om utfärder med Nereus. 

Alla kurser ska lämna in en riskbedömning i god tid innan ankomst! (Om ni saknar en mall så hör av 
er till Helen Sjöde Veerman 0766229635)

Generella åtgärder 
• Vi har vidtagit åtgärder i alla fysiska utrymmen så att avstånd på 2 meter kan hållas.

o Enkelrum i förläggningen
o Använda olika ingångar i förläggningarna beroende på vilka rum. Info om detta ges vid ankomst.

o Stora avstånd mellan platserna under måltider i matsalen.
o Stora avstånd mellan platserna (och fasta platser) i kurs och forskningslaboratorier, så långt 

möjligt.
o Stora avstånd mellan platserna i hörsal och i lektionssalar.
o Utglesning av kontorsplatser eller "omlott" arbete på kontoret för den permanenta personalen.

• Separering av studenter och fast personal genom separata ingångar,
o Studenter hänvisas till följande dörrar i huvudbyggnaden (dörrarna är uppmärkta)

 Huvudentrén vid godsmottagningen
 Ingången kursspolhallen
 Ingången från baksidan in till studenttorget.

• Olika sittningar vid lunch
• Separata toaletter i lab (Märks upp på med kursens namn). Alla gäster uppmanas använda toaletterna på 

rummen i förläggningen - som "egna" toaletter.
• Vissa aktiviteter kan inte genomföras under pandemin.
• Gästande studenter och forskare uppmanas att minimera fysiska kontakter med andra personer före 

avresan till Tjärnö. Alla (som kan) tar med egna lakan.
• Det egna ansvaret är förstås det viktigaste. Tvätta händerna, speciellt inför måltider; håll avstånd; om du 

bor på anläggningen stanna på rummet vid symptom och meddela kursledningen eller någon av 
personalen på Tjärnö.



Gruppstorlekar och specifika regler för olika aktiviteter 
Boende 

Boende i enkelrum innebär att vi har ett begränsat antal rum att tillgå. (Detta gäller inte 
gymnasieklasser där boende också kan ske i dubbelrum.) Information om exakt hur många rum som 
finns skiftar - kontakta Gunilla Johansson på:
booking.tjarno@gu.se eller telefon 031-7869600. 

Matsal 
Vår matsal är nu ommöblerad och tar max 20 personer (30 om det är en sluten grupp) samtidigt. 
Viktigt också att alla respekterar tiderna då vi nu oftast har två sittningar - en för gästande grupp och 
en för personal. Personal äter 11.45-12.30, och gästerna 12.30-13.15. Dekaler med "Håll avstånd" och 
tejp på golvet påminner om att hålla ett avstånd på två meter. Handsprit och handfat finns vid 
ingången till matsalen. 

Bastun är stängd 
Under pandemin är våra två bastur stängda för gäster. Endast personal som dyker har tillgång till 
bastun i dykeriet, och de som långtidsbor, (ej kurser) i Vita Förläggningen har tillgång till motionsrum 
och bastu. 

Nereus (forskningsfartyg) 
På fartyget tar vi grupper om max 16 personer, inkl lärare, för att ha möjlighet att ge ordentligt med 
plats på däck vid arbete med provtagning och prover. Detta kan innebära att en besökande grupp får 
dela upp aktiviteter med fartyget i flera grupper. Om extra kostnader uppkommer pga sådan 
uppdelning så tar vi inte extra betalt för detta.  
Skansen på Nereus är trång och därför gäller nu regeln att max 3 personer vistas där nere samtidigt. 
Här finns toalett och vilutrymme, men alla övriga aktiviteter görs på det öppna däcket. Det är därför 
viktigt att alla deltagare har bra klädsel för utfärd med fartyget. 

Småbåtar 
För att köra småbåtarna krävs en utbildning som ges av Joel White eller annan personal. Om ni 
behöver småbåtar kontakta Joel i god tid. Båtarna har maxantal av personer som är lämpligt av 
sjösäkerhetsskäl. Vi tillämpar samma antal under pandemin.   

Kurslaboratorierna 
På Tjärnö finns Stora och Lilla Kurslab som nu under pandemin har plats för halva antalet deltagare, 
vilket är 16 i Stora Kurslab och 14 i Lilla Kurslab. Vid behov kan en grupp ha tillgång till båda 
labben. Boka hos Gunilla i receptionen.  
Under samma kurs ska varje deltagare utnyttja samma plats hela tiden, och även då samma stereolupp 
och mikroskop. (Om kursen arbetar med material som man delar finns handsprit för rengöring.) 
För utrymmen för förvaring och grovsortering av organismer finns inga angivna maxantal personer. 
Här får kursledare och deltagare ta extra stort ansvar för att fysiskt distans upprätthålls under arbetet. 

Lektionssalar 
Tjärnö har en hörsal som under pandemin tar max 8 personer, vi rekommenderar digitala föreläsningar 
(om ni behöver dispens så ange det i riskbedömningen eller ställ frågan när ni bokar). Det finns också 
en större lektionssal som nu tar 8 deltagare. Det finns flera olika utrymmen med plats för grupper om 
4 personer att arbeta i (biblioteket, studenttorget, datasalen). För enskilda arbeten finns skrivbord och 
WiFi i alla sovrum. 



Vi hjälper gärna till och svarar på frågor inför planeringen av er vistelse på Tjärnö. 
Helen Veerman (samordnare) 
Gunilla Johansson (ansvarig för bokningar) 
Anna-Karin Ring (ansvarig för lab) 
Karl-Henrik Gustafsson, Christian Torstensson (skeppare) 
Joel White (ansvarig för småbåtar) 
Anette Hansen (kökschef) 

Om Covid19 ändå sprids på anläggningen är det viktigt att inte leta syndabockar! Otur och tillfälligheter kan 
spela oss alla olyckliga spratt i detta. 

Kerstin Johannesson / stationschef 
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