
 

 

Information om Corona-anpassningar av verksamheten på naturum Öresund. 

Naturum Öresund följer Kulturförvaltningen och Malmö stads rekommendationer, som i sin tur följer 
regeringen och Folkhälsomyndighetens förordningar och restriktioner. Corona-anpassningarna gäller 
fr om 6 april 2021. 

Följande information och instruktioner gäller för alla besök till naturum Öresund.  

För alla besökare till naturum Öresund. 

• Max 20 besökare får vistas i utställningen samtidigt. Endast förbokade besök är möjliga. Tid 
för besök i utställningen är 45 min på vardagar och 50 min på helger. 

• Alla besökare måste börja sitt besök i utställningen 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 verksamheten om ni är symptomfria. 
- följa de anvisningar kring besök och guidning som anges ovan, på hemsidan och med 

skyltning kring och i naturum. 
- visa hänsyn och hålla avstånd till övriga besökare och personal. 

 

Nedan följer en överskådlig matris kring verksamheten som erbjuds våren 2021. Gäller fr om 6 april. 
Mer information finns på naturumoresund.se. All bokning sker online. 

Typ av 
verksamhet 

Pedagogiskt 
program 
förmiddagar 
tis – fre,  
max 7 
deltagare*. 

Studiebesök 
tis-fre under  
ordinarie 
öppettider, 
max 7 
deltagare*. 

Besök i 
utställningen 
under 
ordinarie 
öppettider, 
max 20 
besökare. 

Hum om 
havet 
torsdagar, 
max 7 
deltagare*. 

Håvning 
lördagar, 
max 6 
deltagare*. 

Havsskrindan 
max 6 
deltagare* 
Havslådan 
max 8 
deltagare*, 
lördagar 

Kategori Guidning Guidning Ej guidning Guidning Guidning 
 

Ej guidning 

Förbokning Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Skolor i 
Malmö stad 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Skolor i 
andra 
kommuner 

Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

Föreningar, 
grupper mm 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Allmänheten    Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

*varav minst 1 vuxen. 

Välkommen till naturum Öresund! 

        


