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15. juni 2020

Retningslinjer for brug af frivilligcenterets lokaler:
•

Du må ikke deltage i møder eller aktiviteter hvis du har tegn på sygdom, du skal have været
rask i 48 timer inden du deltager eller møder i Frivilligcenter Langeland igen.

•

Alle lokalebookinger skal aftales personligt med en medarbejder i Frivilligcenter Langeland.
Lokalerne ikke benyttes uden nærmere aftale med personalet af hensyn til rengøring mv.

•

Antal af deltagere skal tilpasses lokalets størrelse ved booking. (Se liste over lokalernes
kapacitet længere nede)
Vi opfordrer til at benytte bord-og-bænke sæt udenfor, hvis vejret tillader det.

•

Anvisninger fra Sundhedsstyrelsen skal overholdes. (Der hænger plakater med information
i lokalerne).

•

Vask hænder og brug håndsprit ved ankomst til centeret og jævnligt under dit ophold.
(Håndsprit er tilgængeligt i centeret)

•

Rengør borde, armlæn og andre kontaktflader i lokaler, når I er færdig med at benytte det.
Klude findes i køkkenet og desinfektionsspray findes på det hvide bord ude foran
kontorerne.

•

Køkkenet må maks. benyttes af 3 personer ad gangen. Vi opfordrer til at man udvælger 1-2
deltagere i foreningens aktivitet, som brygger kaffe, henter service, rydder væk mv.
o Vask hænder og sprit af inden køkkenet benyttes
o Al service (også ubrugt under aktiviteten) skal i opvaskemaskinen
o Vask kaffe- og thekander af efter brug
o Spray med desinfektions-spray (tilgængelig i køkkenet) på bordplader og andre
kontaktflader i køkkenet

•

Benyt ikke andre lokaler end de aftalte, da frivilligcenterets medarbejdere varetager
rengøring af kontaktflader i lokalerne.

•

Maks. 50 personer må forsamles.

Vi justerer jævnligt retningslinjerne ift. myndighedernes anbefalinger. Vi opfordrer derfor til, at
man orienterer sig via personalet, på vores hjemmeside og facebookside for at holde sig ajour med
gældende retningslinjer.
Man er naturligvis altid velkommen til at henvende sig til frivilligcenterets personale, hvis man har
spørgsmål.

Lokalekapacitet:
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Lokale F1: Maks. 24 personer ved siddende aktivitet.
Lokale 2: Maks. 7 personer ved siddende aktivitet
Lokale 3: Maks. 26 personer ved siddende aktivitet
Lokale 4: Maks. 6 personer ved siddende aktivitet
Lokale 5 (Pejsestuen): Maks. 12 personer ved siddende aktivitet
Lokale 6: Maks. 5 personer ved siddende aktivitet
Ved caféområde ved kontorerne må der maks. opholde sig 5 personer
Bemærk at der ved aktiviteter med kraftig udånding skal sikres minimum 2 meters afstand, og
lokalekapaciteten dermed skal reguleres.
Ifølge myndighedernes retningslinjer skal følgende plads – og afstandskrav overholdes:
Det anbefales at der holdes minimum 1 meters afstand mellem personer. Afstand vurderes fra
næsetip til næsetip, således at der ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder.
Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx fysisk aktivitet, sang, råb eller foredrag bør holdes mindst
2 meters afstand.
I lokaler hvor deltagende i væsentlig grad sidder ned, må der tillades adgang for 1 deltager per 2
m2 gulvareal.
Der må maksimalt tillades 1 person per 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.

Følg Sundhedsstyrelsens 5 gode råd, for at beskytte dig selv og andre mod smitte:
RÅD 1 - Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
RÅD 2 - Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder
RÅD 3 - Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
RÅD 4 - Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
RÅD 5 - Hold afstand og bed andre tage hensyn

