
 
 
 

PRESSMEDDELANDE - 25 AUGUSTI 2021 

Sveriges största mässanläggningar nu 

covid-19-certifierade 

Som ett led i förberedelserna för att åter kunna öppna upp sina 

mässverksamheter har Sveriges största mässarrangörer 

Stockholmsmässan, Svenska Mässan Gothia Towers, Elmia och 

Easyfairs under sommaren genomgått en certifieringsprocess för att 

kvalitetssäkra sina smittskyddsrutiner för covid-19. Arbetet är en del 

av samarbetsprojektet Vi Ses Säkert som dessa anläggningar inledde 

redan i början av pandemin. Även Nolia har certifierats enligt 

standarden. 

Den internationella certifieringen som är framtagen av Safe Asset Group 

innebär att anläggningarnas förberedelser och rutiner för att hantera covid-

19 har godkänts enligt standarden ”Covid-19 Compliant”. I 

bedömningspunkterna ingår allt från ledningssystem, riskanalyser, 

skyltmaterial och tillgång på handspritstationer till utbildning och 

säkerhetsrutiner. 

– Covid-19-certifieringen är en internationell kvalitetsstämpel som tagits 

fram för att certifiera flera mässanläggningar och köpcentrum runt om i 

Europa. De mässanläggningar som nu mottagit certifieringen har 

kvalitetsgranskats utifrån ett omfattande protokoll av rutiner och åtgärder 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpostman.mynewsdesk.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DMHrsfyrKlxkSzTPxyqdBL-2Fx0daXK7X4yePfebGt5lR3BgZTwkN1YbuIOaPP-2BwLyfMu73qBzQ3d7L-2FPM1El6WJpUWyeA5-2BXkO8sRjMw0A5-2FVRkBTeLDLbyIi7ly2CILLRXUzGav6n3KlgmWKo8Es3qplajlZ-2BqZXD7s5N04YZa9ALlC-2F41EOGQ5OPdq5Msc2EqfLV4UDXbsgA81Za5Gc6GjDeblW8hPRratz4sCEgaEA-3DMQfp_ghO074U-2FCrQOKP-2BfWUxEOWUnYCuAyYxkr-2FaYCl1NBmQeqCcuvJAtqpj6G4zd-2BIXW-2B8bjmBSXtqq9RHOywkBVHsAS4Az31Sl7P8hv1yXLGszxp-2Fl-2BBhyB2l2e6Y1Fmq-2BoejRdTHoVbFudRxcmqhbpdwNr7is2YQd9Z6R90LmBciOxtr5dLkfZMmkROb4YFVJZaQr0xj0sNIRuT6lt9dbM59btauu7nSjdLcNVrw7sKpeMGxhT62mO5Hcjjqr56igKh-2FZAya3R6sKRjRgVGIotBqwf03zWESCPGZlST0vTw-2BkURA-2B8mulNz6xSPa6ELsoKJdtVqG6VFuha14GV3osbugCkqDJKs98zu1kUdaOe2H0roB085ppK80o8ZYLSrxerrOrPrKW2jKRk74Ps43ic5FOrNWa-2FQVLL7itFD2RAxc0-3D&data=04%7C01%7CJeanette.Hoglund%40easyfairs.com%7C2a905bffbc8d405265ec08d968722363%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637655661728961372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WrvP5iDStDYySiyW%2FLLqreNR7Q%2FQsxYpnrTk94QupSU%3D&reserved=0
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som visar hur man arbetar för att kunna bedriva mässor under smittsäkra 

former, säger Erik Engstrand, vd på Safe Asset Group. 

Safe Asset Group har under 2021 även certifierat mässanläggningen 

Messukessus i Finland och RX France, en av världens största 

mässarrangörer med events i Frankrike, Kina, Indien, Italien, Mexiko, 

Ryssland och USA. 

Läs mer om hur de största svenska mässanläggningarna arbetar med att 

säkerställa en smittsäker mässverksamhet på visessakert.se 

Fakta ”Covid-19 Compliant” 

Certifieringen innehåller följande bedömningsdelar: 

Ledningssystem – Organisation, roller, ansvar, policy, riktlinjer för 

säkerhet och legala krav, egenkontroll och efterlevnad.  

Riskbedömning – Riskanalys av event och åtgärder för att minska risken 

för spridning av covid-19, social distansering, städning och specifika 

riskområden. 

 

Utställarsäkerhet – Rutiner för utställare avseende hygien, social 

distansering, riktlinjer och efterlevnad. 

 

Leverantörssäkerhet – Rutiner för leverantörer avseende hygien, social 

distansering, riktlinjer och efterlevnad. 

 

Städning och Hygien – Riskområden kopplat till städning, städplaner och 

rutiner, utbildning av personal och information, skyddsutrustning, städrutiner 

för restauranger, besöksytor, toaletter samt efterlevnad av dessa regler. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpostman.mynewsdesk.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DyZR7voA42I58NA9mKVhWPSEznru6gqoSIW2bZLPt-2Be0-3D-6UP_ghO074U-2FCrQOKP-2BfWUxEOWUnYCuAyYxkr-2FaYCl1NBmQeqCcuvJAtqpj6G4zd-2BIXW-2B8bjmBSXtqq9RHOywkBVHsAS4Az31Sl7P8hv1yXLGszxp-2Fl-2BBhyB2l2e6Y1Fmq-2BoejRdTHoVbFudRxcmqhbpdwNr7is2YQd9Z6R90LmBciOxtr5dLkfZMmkROb4YFVJZaQr0xj0sNIRuT6lt9dbM5-2FkoHR-2BAIYQRoDXAQRkgKcWJoH47C1DYYPpHxuq78FfdWR8leZCaIof6tT-2BCeLiWRJ7q2EX0ZaNd6HgNEwdcszklVUPK7-2FHifHc0MliXajSNNH93WE6xZpqYcVVs21fJkifApntUU1KajwZAmWo7irGDOy8ajjxnS9IXsZFvs-2B4m4h1G-2BIFsprrU4fc5DGeXEupfNrrzTAgw2-2B-2B8XK57IPo-3D&data=04%7C01%7CJeanette.Hoglund%40easyfairs.com%7C2a905bffbc8d405265ec08d968722363%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637655661728961372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ry7AoeJ0%2BoEsaU9Whe%2FDvr38DJGsf%2BUt4B7FD0ES2FI%3D&reserved=0


Besökarsäkerhet – Rutiner och planer för besökare avseende registrering, 

information före, under och efter besöket, skyltar, social distansering, 

information, handsprit, rutiner för entrén, besöksvärdar, kommunikation 

samt allmänna säkerhetsåtgärder vid besök. 

 

Läs mer om Safe Asset Groups certifiering på safeassetgroup.com 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Easyfairs: 

lennart.johansson@easyfairs.com 
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