Retningslinjer for brug af
Foreningernes Hus Vejle
Gå ikke ind, hvis du har symptomer på Covid-19. Du skal være rask i 48 timer før adgang.
Det er brugernes ansvar, at myndighedernes generelle retningslinjer samt nedenstående retningslinjer
for brug af Foreningernes Hus bliver overholdt.

Adgang til huset samt brug af lokalerne:


Sprit eller vask hænder før adgang – brug sprit i receptionen eller håndvask på toilettet i gangen.



Sprit eller vask hænder jævnligt. Der er håndsprit tilgængeligt i alle lokaler, cafeen, gangen og toiletter.



Sid eller ophold jer med minimum 1 meters afstand overalt i huset. Vær særligt opmærksom på ikke at
klumpe jer sammen på gangarealerne.



Antallet af deltagere i et møde/arrangement skal være tilpasset lokalets størrelse (se antal m2 på
bookingkalender) og skal følge myndighedernes aktuelle retningslinjer.



Inden I forlader lokalet, skal I lufte grundigt ud, rydde op som normalt samt aftørre alle borde, håndtag,
armlæn og andre flader, som I har været i berøring med. Der er remedier til rengøring i lokalerne. Husk
at booke, så I har tid til rengøring af lokalet efter brug.



Ved alle møder skal der være en mødeansvarlig, som sikrer, at alle ovenstående retningslinjer bliver
overholdt. Kontakt receptionen, hvis I har spørgsmål fx om, hvor mange, der kan være i lokalerne.

Cafeen:


Sprit hænder, hver gang, du går ind i cafeen.



Brug engangshandsker ved al håndtering, fx når du tager service i skabet, tømmer opvaskemaskine,
laver kaffe/the, tager noget i køleskabene.



Service, som har været ude af skabene, men som ikke benyttes, skal i opvaskemaskinen.



Termokander og låg skal ligeledes i opvaskemaskinen efter brug.



Uden for cafeens åbningstid må begge opvaskemaskiner bruges. Uden for cafeens åbningstid er det
endvidere igen muligt at anvende cafeområdet (området bag disken), såfremt vi har aftale dette.
Køkkenbord og disk skal afvasket med Rodalon efter brug.

I åbningstiden mandag-torsdag bliver alle fælles kontaktpunkter tørret af 1 gang om dagen af
ansatte/frivillige.
TAK FORDI I PASSER PÅ HINANDEN OG HUSETS FRIVILLIGE OG ANSATTE!
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