Foreningshuset genåbner for aktiviteter mandag d. 8. juni
Foreningshuset åbner for aktiviteter igen, og det er vi rigtigt glade for. Samtidigt er vi nødt til at tage
forholdsregler, så vi minimerer smittefaren og beskytter de sårbare grupper, som også færdes i huset.
Det er et fælles ansvar at passe på hinanden i denne tid.
Foreningshuset har bestilt ekstra rengøring, men for at begrænse smittefaren indføres følgende
retningslinjer:
Adgang til huset
Inden for husets hovedindgang er der opstillet håndsprit – dette skal benyttes af alle ved adgang.
Hvis man har symptomer på Coronavirus/COVID-19 skal man blive hjemme.
Kom ikke i god tid – dermed bliver der mindre trængsel. Al unødig ophold og færden i huset skal undgås.
Køkkener i huset må ikke benyttes
Køkken og service i køkkenet må ikke benyttes. Det gælder også kaffemaskine, el-kedel og køleskabe.
I stedet skal foreningerne selv medbringe engangsservice og termokander, hvis man ønsker at servere mad
eller kaffe/the. Der vil være affaldsposer, som kan benyttes efter endt aktivitet.
Mødelokaler med et max. antal personer - og egen rengøring
Der vil i hvert mødelokale være opslag, hvorpå der står max. antal tilladte personer i lokalet.
Salen: 10 personer / Dagligstuen: 10 personer / Kvisten: 6 personer / Mellemrummet: 3 personer.
HUSK at tjekke om jeres lokalebooking fortsat kan rumme jeres aktivitet.
De første og sidste 15 minutter af jeres lokalebooking bruges på at lufte ud og rengøre kontaktflader.
Der vil være instruktion og rengøringsmidler i hvert mødelokale.
Der er også håndsprit i hvert lokale.
Tårnværelset kan ikke benyttes
Tårnværelset er reserveret til personale og husets faste lejere.
Haven kan benyttes af alle
Der er fri adgang til haven, hvor der er opstillet stole og havepavillioner uden sidevægge. Dog skal kravet
om 1 meters afstand og grænsen for forsamlinger overholdes. Håndvasken i baren kan benyttes.
Havepavillionerne kan ikke bookes.
Toiletbesøg med ekstra hygiejne
Hænder sprittes af før og efter hvert toiletbesøg. Enkelte toiletter er reserveret til personale – der er
vejledning om dette på toiletdørene.
Ingen børn under 15 år
Der er ikke adgang for børn under 15 år i foreningshuset. Spædbørn er tilladt.
Foreninger med opbevaring i huset
Foreninger, der ønsker at benytte egne materialer fra skabe, baggang, mm. skal forinden tage kontakt til
Teddy eller Susanne for nærmere aftale og vejledning.
Retningslinjerne gælder på ubestemt tid. Vi giver besked så snart, der kommer ændringer.
Hvis I har spørgsmål eller har behov for at booke et større lokale - så tag endelig kontakt til frivilligcentret.
Vi glæder os rigtigt meget til at se jer!
Med venlig hilsen
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