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Anvisningar för deltagare i
förrättningssammanträden och
terrängsyner
Följ dessa anvisningar när du deltar i lantmäteriförrättningar och terrängsyner. Anvisningarna
grundar sig på rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Dessutom
innehåller anvisningarna information om coronaviruset och riskgrupperna.
Förhållningssätt vid
förrättningssammanträden eller
terrängsyner.
• Förrättningssammanträdet hålls utomhus om möjligt.
• Skaka inte hand med varandra på förrättningssammanträdet eller vid terrängarbeten.
• Håll minst 2 meters avstånd till andra personer på
förrättningssammanträdet eller vid terrängarbeten.
• Om du vill delta i ett sammanträde och hör till en
riskgrupp, är det bäst att ge fullmakt till ett ombud
eller delta i förrättningen på distans (telefon, video). Om du tänker delta på distans, kontakta förrättningsingenjören i god tid före förrättningen.
• Delta inte i förrättningssammanträdet eller terrängarbetena om du är sjuk eller har varit sjuk och det är
mindre än 3 dygn sedan symtomen försvann. Ge i så
fall fullmakt till ett ombud eller delta på distans (telefon, video). Om du tänker delta på distans, kontakta
förrättningsingenjören.
• Vi strävar efer att inte dela ut material på förrättningsplatsen, utan att leverera det nödvändiga
materialet på förhand (pappersdokument m.m.).
• Om förrättningssammanträdet hålls inomhus eller
det är nödvändigt att förfytta sig inomhus under förrättningen, ska man sträva efer att anvisa sakägarna
platser på förhand eller också anvisar förrättningsingenjören platserna så att det fnns ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan deltagarna. Dessutom fnns det
på förrättningsplatsen alltid tillgång till bland annat
handdesinfektionsmedel, som särskilt rekommenderas inomhus.

Information om coronaviruset (Källa: THL)
Hur smittar coronaviruset?
• Coronaviruset smittar när en insjuknad person nyser
eller hostar.
• Coronaviruset smittar också genom beröring. Viruset
kan smitta exempelvis då du skakar hand. Det kan

också smitta via olika ytor, till exempel dörrhandtag.
• Stanna hemma även om du har lindriga symtom på
lufvägsinfektion. Efer att symtomen har försvunnit
är det skäl att stanna hemma ytterligare 3 dygn.
Vem hör till coronavirusets riskgrupper?
Enligt nuvarande information är personer över 70 år mer
mottagliga än andra för att insjukna i en allvarlig coronavirusinfektion.
Underliggande sjukdomar som avsevärt försämrar
lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraf kan öka risken för en allvarlig infektion. Sådana underliggande sjukdomar är till exempel:
• Svår hjärtsjukdom
• Lungsjukdom i dålig vårdbalans
• Diabetes med organskador
• Kronisk lever- eller njursvikt
• Sjukdom som försämrar immunförsvaret, såsom en
cancersjukdom med aktiv cellgifsbehandling
• Medicin som betydligt försvagar immunförsvaret
(t.ex. höga doser av kortisonbehandling)
Så här skyddar du dig själv och dina medmänniskor
mot smitta
Du kan skydda dig mot coronaviruset på samma sätt som
mot andra lufvägsinfektioner.
• Du kan dagligen förhindra smitta genom att sköta om
handhygienen och hålla 1–2 meters avstånd till andra
människor utomhus.
• Om du inte har tillgång till tvål och vatten, använd
alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel.
• Rör inte vid ögon, näsa eller mun, om du inte nyss
har tvättat händerna.
• Stanna hemma även om du har lindriga symtom på
lufvägsinfektion.
• Undvik att skaka hand.
• Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk
när du hostar eller nyser. Kasta genast en använd
näsduk. Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys
i den övre delen av ärmen, inte i handen.
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