
Píratar
Verklagsreglur vegna COVID-19

Verklagsreglur þessar eiga við fundi og samkomur á vegum Pírata sem haldnar eru í aðdraganda
Alþingiskosninga haustið 2021.

1. Frambjóðendur og annað fólk sem tekur virkan þátt í kosningabaráttunni hugi sérstaklega að
persónulegum smitvörnum, heilsufari sínu, haldi sig til hlés og fari í sýnatöku ef minnstu einkenna
verður vart. Öll smit skulu tilkynnast til framkvæmdastjóra Pírata.

2. Frambjóðendur og annað fólk sem tekur virkan þátt í kosningabaráttunni er sérstaklega hvatt til
að vera með C-19 rakningarforritið uppfært og virkt hjá sér til þess að auðvelda smitrakningu.

3. Hvetja skal fólk sem sækir fundi eða aðrar samkomur á vegum Pírata, til þess að skrá sig á þar til
gert skráningarblað (nafn, kt. og símanúmer) til að auðvelda smitrakningu. Sérstaklega skal tekið
fram á þessum skráningarblöðum að engar upplýsingar á þeim verði notaðar til annars en
mögulegrar smitrakningar. Verkefnisstjóri hvers kjördæmis ber ábyrgð á að halda utan um þessar
skrár og geyma þær á öruggum stað. Upplýsingar á þessum skrám skal farið með sem
trúnaðarmál og skal þeim eytt tveimur vikum eftir að viðburður á sér stað.

4. Forðast skal að bjóða upp á veitingar á viðburðum nema þær séu sérpakkaðar og snertiflötum
fækkað. Forðast skal að hafa hlaðborð með veitingum.

5. Farið skal eftir reglugerðum heilbrigðisráðuneytisins þegar kemur að hámarksfjölda sem taka má
þátt í hverjum atburð fyrir sig. Leitast skal við að bjóða ávallt einnig upp á streymi frá atburðum til
að gefa fólki kost á að taka þátt án þess að þurfa að mæta í persónu. Einnig sé tryggt að reglum
og tilmælum um opnunartíma sé fylgt þegar atburðir eru skipulagðir.

6. Á öllum atburðum sem Píratar halda skal handspritt vera aðgengilegt og grímur fyrir þau sem það
vilja. Það er ekki nóg að hafa fullt af spritti við inngang og á salernum, heldur er mikilvægt að
hafa það dreift og sýnilegt.

7. Á öllum atburðum innanhús og þeim atburðum utanhús þar sem ekki er hægt að tryggja
fjarlægðartakmarkanir milli óskyldra aðila skal grímunotkun vera skylda.

8. Við val á stærð húsnæðis fyrir atburði skal tryggja að hægt sé að halda viðeigandi fjarlægð á milli
óskyldra aðila. Tryggja skal góða loftræstingu sé þess kostur, t.d. með því að hafa glugga og dyr
opnar þegar veður leyfir.

9. Forðast skal allar snertingar eins og handabönd og faðmlög til þess að takmarka smithættu.

10. Þegar tekið er þátt í bæjarhátíðum eða þar sem frambjóðendur og/eða sjálfboðaliðar eru með
upplýsingabása þá eru frambjóðendur hvattir til að vera með grímu og hafa handspritt
aðgengilegt..

11. Bæklingar og annað efni sem lagt er fram til kjósenda skal settur upp á máta sem tryggir sem
minnstu snertingu á milli fólks. Leitast skal við að gera bæklinga og annað efni aðgengilegt á
rafrænan máta, t.d. með notkun QR kóða.

12. Áður en atburður hefst skal lögð sérstök áhersla á að sótthreinsa alla algenga snertifleti og
standi atburður lengur en eina klukkustund þá skal tryggja endurtekna sótthreinsun á
klukkustunda fresti.


