August 2020

Covid 19 – vi passer på hinanden
Vedrørende brugen af Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholms
lokaler gælder:
Der vil være begrænsning i antallet af mennesker samlet på samme tid i frivilligcenteret. Der må max 2
mødeaktivitet i lokalerne ad gangen. Desuden skal der holdes afstand på 1 meter til alle (2 meter til særligt
udsatte) og sprittes af i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Kontoret vil være åbent som sædvanligt mellem kl. 10-14 ugens første 4 dage i ugen. Kontakts os hvis I er
usikre på noget vedr. brugen af lokalerne.
Køkkenet, brug af køkkenmaskiner og service er lukket på ubestemt tid. Vi henstiller til at man medbringer
egne termokander med the/kaffe, forplejning og engangsservice.
Ændring i bookninger.
Det almindelige online bookingsystem er imidlertid sat ud af kraft. Medlemsforeninger kan booke lokaler i
Frivilligcenteret, hvis man efterlever retningslinjerne. Bookningerne pr. tlf. er åbne for foreninger i
kontorets almindelige kontortid, men en reservation kan også ske på mail: mail@frivillighorsholm.dk.
Retningslinjer for antal personer i lokalerne:
Mødelokale i hjørnet: max 8 personer
Mødelokale på gangen: max 9 personer
Samtalerum: max 2 personer
Kontoret: max 4 personer
Borgmestersalen: max 30 personer.

Alle deltagere spritter hænder inden de træder ind i lokalet.
Brugere af lokalerne skal sørge for:
Vaske/af spritte hænder når I ankommer og med jævne mellemrum. F.eks. også efter toiletbesøg (I kan ikke
regne med at dørhåndtag mv. er af sprittet, inden I kommer, da der ikke er personale i huset hele tiden)
•
•
•
•
•

Spritte de borde og stole af, I selv skal sidde ved.
Spritte toiletbræt mv. af inden og efter anvendelse.
Holde min. 1 meters afstand mellem mødedeltagerne, undgå berøring og hilse ved at vinke.
Medbringe egen kaffe/forplejning og service/kop mv. da I IKKE kan benytte køkkenet.
Følge de retningslinjer, der er hængt op i lokalerne

Respektere det tidsrum lokalet er booket i og kom ikke for tidligt, da der så måske er for mange i lokalerne
på én gang – følg retningslinjerne for max antal personer i rummet.

