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VIKTIG INFORMATION FÖR INSTITUTETS GÄSTER UNDER PÅGÅENDE PANDEMI
version 2020-07-30 — informationstexten uppdateras löpande
För att säkerställa att institutet förblir en trygg och säker miljö för gäster och personal, vill vi
informera om några gällande restriktioner, regler och föreskrifter samt rekommendationer.
INFÖR VISTELSEN
Gäster som vet med sig att man kommit i kontakt med covid-19-smittade, haft feber eller
uppvisat
symtom måste skjuta upp sin vistelse och invänta två symtomfria veckor innan man reser. Tänk
på att flygbolag nekar resenärer som har feber eller uppvisar symtom att resa.
Försäkringsskydd
Samtliga gäster som bor på institutet måste ha fullgott försäkringsskydd/giltig reseförsäkring,
samt
ett EU-kort (europeiskt sjukförsäkringskort) som beställs hos Försäkringskassan:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/re
sa_utomlands/bestall_eu-kort#/
Svensklistan
Institutet råder starkt samtliga gäster att registrera sig på UD:s s k ”svensklista” för svenskar som
befinner sig utomlands: https://www.swedenabroad.se/en/svensklistan/
PÅ PLATS
Generellt
I Italien gäller en rad bestämmelser, restriktioner och rekommendationer som syftar till att
reducera smittspridning i det sociala rummet. T ex är det obligatoriskt att bära munskydd på
allmänna färdmedel, i offentliga lokaler, museer, bibliotek, butiker, restauranger och barer etc.
där social distansering är svår att tillämpa. Från 2 oktober är det obligatoriskt att använda
munskydd även utomhus i Rom och i hela regionen Lazio samt i andra regioner (t. ex. Campania,
Basilicata, Emilia Romagna). Olika typer av munskydd finns att köpa överallt i Rom och tillgången
är god. Museer, butiker mm tar ofta besökares temperatur innan man beviljas tillträde. Det är
oerhört viktigt att institutets gäster håller sig uppdaterade om och följer samtliga regler och
föreskrifter som gäller i Italien och/eller regionen Lazio och staden Rom. Brott mot dessa kan
leda till böter eller rättsliga påföljder.
På institutet
Institutets gäster vistas i lokalerna på egen risk och måste iaktta de särskilda regler som gäller
under rådande pandemi. Vid feber och/eller andra sjuksymtom är varje gäst skyldig att
omgående kontakta personalen och självisolera sig i sitt gästrum i väntan på vidare åtgärder.
Institutet kan komma att kontrollera gästers och externa besökares samt personalens
temperatur.
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Institutets lokaler rengörs och desinficeras löpande. Social distansering måste iakttas i sociala
sammanhang och munskydd är obligatoriskt i samtliga gemensamma utrymmen på institutet.
Behållare för handdesinfektion finns utplacerade runtom i byggnaden. Gästerna uppmanas att
undvika de offentliga toaletterna och istället använda den egna toaletten i respektive gästrum.
Användningen av de gemensamma köksutrymmena begränsas till max tre (3) personer per
tillfälle. Det är extra viktigt att man desinficerar händer och alltid rengör ordentligt efter sig när
man använder köken.
Institutets personal finns på plats som vanligt och servicen till boende och besökare är
densamma, en periodvis kan det hända att någon eller några av oss arbetar hemifrån.
Institutet tillämpar restriktioner för externa besökare. Boende som bjuder in gäster till institutet
måste ovillkorligen anmäla detta på förhand och ansvarar själva för sina gäster.
I biblioteket
Biblioteksanvändare är skyldiga att alltid bära munskydd. I syfte att säkerställa social distansering
har biblioteket för närvarande begränsat antal läsplatser. Detta kan innebära att studenter och
gästforskare under perioder kan behöva använda arbetsplatser i respektive gästrum.
Bokmagasinen är inte tillgängliga under perioden, böcker och tidskriftsvolymer kan istället
beställas fram via mail. Arkiv och bibliotek i Italien har reducerade öppettider och ofta
begränsningar i antalet tillgängliga läsplatser; förbokning krävs. Flera utländska
forskningsbibliotek i Rom kommer förmodligen att hålla stängt för externa besökare under
hösten. Information finns som regel på varje institutions webbplats.
Ytterligare information finns i varje gästrum, och vi som arbetar här finns tillhands för ev. frågor.
Varmt välkommen!
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