
Information om Corona och verksamheten på naturum Öresund. 

Nedan följer information om anpassningar och instruktioner som gäller för alla besök till naturum 

Öresund.  

Naturum Öresund följer Kulturförvaltningen och Malmö stads rekommendationer, som i sin tur följer 

regeringen och Folkhälsomyndighetens förordningar och restriktioner. 

Vi håller verksamheten på naturum öppen enligt följande: 

1. För alla besökare till naturum Öresund. 

• Max 30 besökare får vistas i lokalerna samtidigt. Entrén låses tillfälligt när det är fullt. 

• Alla besökare måste börja sitt besök i lokalerna med handtvätt – med tvål och vatten eller 

handsprit.  

• Vi desinficerar dagligen de delar av vår utställning som många besökare rör vid.  

• Vi har stängt vissa delar av utställningen som kan medföra risk för smittspridning. 

• Vi kan komma att avvisa besökare som uppvisar symptom. 

Vi uppmanar våra besökare att: 

- endast besöka oss om ni är symptomfria 

- börja besöket med att tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit 

- visa hänsyn och hålla avstånd till övriga besökare  

 

2. Ytterligare information för skolor i Malmö kommun. 

Pedagogisk verksamhet 

Programmen i vår pedagogiska verksamhet är anpassade till att minska risken för smittspridning. Förutom 

de anvisningar som listas ovan under punkt 1 bör alla hjälpas åt så att tryggt avstånd kan hållas mellan 

gruppen och naturums pedagoger under programmets genomförande. 

Studiebesök 

I mån av tid och plats är skolor i Malmö kommun välkomna att boka studiebesök på naturum under våra 

öppettider, tis – fre eftermiddagar. Förutom de anvisningar som listas ovan under punkt 1 har vi gjort 

ytterligare anpassningar av studiebesöken för att minska risken för smittspridning. Anpassningarna gäller 

antal deltagare samt utbud och genomförande av aktiviteter. Läs mer under ”Studiebesök” på hemsidan, 

naturumoresund.se. 

Det går naturligtvis utmärkt för skolor i Malmö stad att besöka naturum utan att boka något studiebesök 

eller aktivitet. Tänk då på att vid max antal besökare i utställningen (30 st) låses entrén tillfälligt och man 

kan få vänta en stund för att komma in.  

 

 

 

3. Ytterligare information för skolor i andra kommuner. 



I mån av tid och plats är klasser från närliggande kommuner välkomna att boka studiebesök på naturum 

under våra öppettider, tis – fre eftermiddagar. Förutom de anvisningar som listas ovan under punkt 1 har 

vi gjort ytterligare anpassningar av studiebesöken för att minska risken för smittspridning. 

Anpassningarna gäller antal deltagare samt utbud och genomförande av aktiviteter. Läs mer under 

”Studiebesök” på hemsidan, naturumoresund.se. 

Skolor från andra kommuner kan INTE boka pedagogiska program under ”Pedagogisk verksamhet” på 

hemsidan. 

Det går naturligtvis utmärkt för klasser från närliggande kommuner att besöka naturum utan att boka 

något studiebesök eller aktivitet. Tänk då på att vid max antal besökare i utställningen (30 st) låses entrén 

tillfälligt och man kan få vänta en stund för att komma in.  

4. Ytterligare information för övriga grupper, föreningar, organisationer. 

Grupper, föreningar, organisationer är välkomna, i mån av tid och plats, att boka studiebesök på naturum 

under höstens öppettider, tis – fre eftermiddagar. Förutom de anvisningar som listas ovan under punkt 1 

har vi gjort ytterligare anpassningar av studiebesöken för att minska risken för smittspridning. 

Anpassningarna gäller antal deltagare samt utbud och genomförande av aktiviteter. Läs mer under 

”Studiebesök” på hemsidan, naturumoresund.se. 

* 

OBS! Det går inte att ”boka plats” för besök i utställningen för sin grupp under naturums öppettider. Alla 

besökare till naturum, grupper som övrig allmänhet, måste förhålla sig till max antal besökare i lokalen 

(30 st), vilket betyder att man kan få vänta en stund för att komma in om det tillfälligt är fullt.   

Inför det nya året och den ovisshet angående fortsatt spridning av corona och COVID-19 som fortfarande 

råder är det bara om vi hjälps åt som vi fortsatt kan flacka kurvan.  

 

Välkommen till naturum Öresund! 

 

 


