Opdateret d. 5.1.2021

Retningslinjer for anvendelse af
Frivilligcenteret:
Alle møder og aktiviteter aflyses til og med d. 17. jan. 2021
Dog er der følgende undtagelser
•

Aktiviteter, som har karakter af sociale tilbud/har socialt udsatte som målgruppe,
kan finde sted under hensyntagen til forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer
m.m..

•

Afholdelse af aktiviteter med eller uden overnatning for socialt udsatte børn og unge
op til 21 år med eller uden deres familier, arrangeret af offentlige myndigheder,
organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, er undtaget fra
forsamlingsforbuddet på 10 personer. Dog må der højest være op til 50 personer til
stede på samme sted samtidig.

•

Det er jeres hovedorganisation, der skal vurdere om I hører under ovenstående
kategori. Hvis I afholder aktiviteter, er det vigtigt at overholde retningslinjer.

For aktivitet i Frivilligcenteret gælder følgende retningslinjer
• Husk kravet til afstand / antal personer i lokalerne
• Vaks/sprit hænder ofte
• Bliv hjemme ved sygdomstegn
• Køkken og service kan benyttes
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o Ved brug af køkken i Multirum kan max 2 personer
benytte køkkenet
o Ved madlavning i kantinen kan max 5 personer
benytte køkkenet
o Vask hænder før og efter brug af køkken
• Afsæt tid til rengøring
- (Der er 2 rengøringsstationer i huset)
- Alle flader der røres ved inkl. stole skal tørres over med
sæbevand, brug evt. engangshandsker.
- Alle håndtag og stikkontakter o.l. skal sprittes af.

Der anmodes om at der er 1 person der tager ansvar for at
reglerne ang. afstand, rengøring og afspritning overholdes.
Antal personer i lokalerne
Lokalerne kan max. rumme (forsamlingsforbuddet kan sætte
yderligere begrænsninger):
• I stort mødelokale (kantinen) 16 pers.
• I Multirummet 16 pers.
• I mindre mødelokale (rummet hvor nedgangen til kælderen
er) 8 pers.
• I lydrummet 3 pers.
• I foreningernes kontor 2 pers.
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Ved foredrag, hvor personer vender ansigtet samme vej i
lokalet må det dobbelte antal personer benytte lokalerne, her
gælder:
• Der skal sikres 1 meters afstand mellem publikum målt
fra midten af sædet
• Der skal være 2 meter fra foredragsholder til publikum
• Der må ikke synges

