Information angående Covid-19
Folkhälsomyndigheten har gått ut med skärpta allmänna råd, beslutet gäller tills
vidare. De nya restriktionerna innebär:
•

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, bibliotek,
badhus och gym. Nödvändiga besök i livsmedelsaffärer och apotek kan göras.

•

Avstå att delta i exempelvis möten, föreställningar, konserter,
idrottsträningar, matcher och tävlingar.

•

Om möjligt undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de man bor
tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera
eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Chalmers Studentbostäder kommer att vidta följande förändringar för att förebygga
smittspridningen:
•

Vid felanmälningar som inte är akuta kommer vi att genomföra när boende
inte är i lägenheten, dessa arbeten kan även få en längre tidsfrist.

•

Vår kundmottagning kommer endast att ha öppet på tisdagar och torsdagar
och det gäller endast in- och utflyttande hyresgäster.

•

Vid behov av besök oss så ring och boka en tid eller maila oss, givetvis så
måste ni vara symptomfria vid besöket.

•

Vid in- och utflytt kommer vi endast att ta emot en person i våra lokaler.
Därför är endast kontraktsinnehavare eller ombud välkomna in, sällskap får
vänta på utsidan.

•

Fritidslokalen är stängd för uthyrning, de som bokat lokalen kommer att bli
avbokade och få sina pengar tillbaka.

•

Bad- och bastuanläggningen på Gibraltargatan 80 kommer att stängas pga
restriktioner, vi passar då på att tidigarelägga våra renoveringsplaner för
anläggningen och startar redan i år för att slippa stänga under 2021.

Vi vill be samtliga hyresgäster att respektera och hålla avstånd från varandra i våra
fastigheter samt undvika att ha samlingar av människor i sitt boende och de sociala
ytor vi har i våra fastigheter.
Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss på
031-772 97 00 alternativt på info@chalmersstudentbostader.se
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