
Kontrolleret genåbning af Frivilligcenter Langeland 

Efter at frivilligcenteret har været lukket ned for borgere siden 11. marts, er vi glade for, at den 
gradvise genåbning af samfundet nu også er nået frivilligcenteret.  

Det betyder, at det frem til 8. juni vil være muligt at benytte lokaler i frivilligcenteret igen og booke 
et møde med personalet. Dette er kun muligt, hvis vi fortsat tager situationen alvorligt, og 
følgende retningslinjer efterleves: 

• Alle lokalebookinger skal aftales personligt med en medarbejder i Frivilligcenter Langeland. 
Centeret vil fortsat være aflåst. (Selvom foreningen har egen nøgle, må lokalerne ikke 
benyttes uden nærmere aftale med personalet)  
 

• Max 10 personer må deltage i foreningens arrangement og antal af deltagere skal tilpasses 
lokalets størrelse ved booking. 
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). 
 

• Døren ved rampen skal benyttes til ind- og udgang.  
 

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

• Sprit af i lokalet, når I er færdig med at benytte det (stole, borde, dørhåndtag og evt. andre 
kontaktflader). Desinfektionsspray og servietter findes på det hvide bord ude foran 
kontorerne.      
   

• Køkkenet må ikke benyttes. Medbring evt. forplejning og service til eget brug hver især. 
 

• 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. 
 

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

Retningslinjerne betyder, at vi ikke kan huse lige så mange mennesker, som vi plejer. Derfor kan I 
ikke være sikre på at kunne låne lokale på de tidspunkter, I sædvanligvis mødes. Vi vil gøre vores 
bedste for at fordele lokalerne, så alle er tilfredse. 

Retningslinjerne er i første omgang gældende til 8. juni, hvor en ny fase af genåbningen af 
samfundet starter. Vi vil naturligvis orientere jer løbende. 

Vi glæder os til at se jer igen og husk at kontakte personalet for at booke. 


