Allergipolicy
I detta dokument ska det stå om hur vi (Örnsköldsviks Mangaförening) ska gå tillväga för att
bemöta personer med allergier. Detta för att skapa en bättre och ännu trivsammare miljö för
besökare.

Pälsallergi:
Vi i ÖMF är stora djurvänner och därför tillåter vi att djur får vistas i vår lokal Nästet på
Nytorgsgatan 17B. Däremot på andra evenemang som vi står som arrangör på kan vi inte
erbjuda denna möjlighet, såvida det inte är utomhus. Detta är på grund av att det kan
förekomma andra regler på de hyrda lokalerna vi är i och därmed behöver följa dessa.
Vill man ta med sitt husdjur rekommenderas det att man kontaktar någon ur styrelsen eller
skickar mejl till Styrelsen@mangaforeningen.se. Vid godkännande så ska man tänka på
följande saker.
- Pälsdjur får endast vara i entrén och konferensrummet.
- Innan hemgång måste man göra en kontroll av ytan djuret varit på. Detta för att
bedöma om en enklare städning i form av dammtorkning och dammsugning behövs.
- Egen mat till djuret måste ägaren ta med. Vattenskål går att låna.
- Undvik att låta djuret vara på tygmöbler och filtar.

Parfym och starka dofter:
Det är ok att man vill ha en parfym/after shave på sig men man måste tänka på att dessa
kan innehålla ämnen som är direkt farliga för personer med allergi eller överkänslighet.
Därför är det viktigt att tänka på hur mycket man har på sig samt att vid medtagande så bör
man endast ta på sig detta utomhus. Anledningen för att vi inte vill att man ska ta på sig en
parfym/after shave i lokalen är för att ventilationen är inte tillräckligt bra för att undvika
allergiska reaktioner.

Nötter, mandlar, sesamfrön och övriga matallergier:
Vid allergier av matprodukter är det bra om du som har en allergi meddelar styrelsen om
detta på förhand så vi kan dela ut information om att specifika allergier kan förekomma.
Har du dock en överkänslighet eller allergi mot nötter, mandlar eller sesamfrön så behöver
du ej oroa dig om att meddela oss. Detta är för att nötallergin är en av de vanligaste
formerna och vi undviker aktivt att ha nötter och liknande produkter med oss.

Övriga allergier:
Vid alla andra former av allergier eller överkänslighet bör du som besökare meddela oss i
styrelsen. Detta är så att vi kan hjälpa dig att besöka oss utan att känna dig orolig för att du
ska få en allergisk reaktion.

