
Retningslinier  

under Covid19  
 

Retningslinjer for forebyggelse af Coronasmitte i forbindelse med tilstedeværelse i frivilligcentret  
Vi efterlever de officielle anbefalinger i forhold til at undgå smittespredning af Corona-virus og beder 
derfor alle, der er i Frivilligcenter Helsingørs lokaler, om at overholde disse retningslinjer. Hvis du er i 
tvivl om, hvordan du skal forholde dig, bedes du kontakte egen læge, så du bedre kan tage beslutningen. 
 
Ændring i åbningstider og lokalebookninger 
Vi er nødt til at begrænse brugen af frivilligcentrets lokaler, så vi kan efterleve de officielle anbefalinger 
og bidrage til at undgå smittespredning af Corona-virus. Alting er anderledes i huset og det gælder om at 
holde afstand og passe på hinanden. Vi opfordrer til, at man mødes mest muligt online – eller udendørs. 
Vi hjælper jer gerne online – kontakt Elise eller Louise om mulighederne på 4921 5060. 
 
I den kommende tid vil følgende være gældende: 

• Der vil være begrænsning i antallet af mennesker samlet på samme tid i frivilligcentret. Der kan 
max være 25 mennesker i det store mødelokale på 2. sal og 10 personer i det store mødelokale 
på 1. sal. I det lille lokale på 1. sal kan der være 2 personer. Desuden skal der holdes afstand på 
min. 1 meter til alle og sprittes af i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der må max 
være 2 personer i elevatoren samtidig.  

• De ansatte i frivilligcentret vil arbejde mest muligt hjemmefra, men kan selvfølgelig træffes på 
deres mobiltelefoner. Du kan altid ringe til vores hovednummer og få oplyst de relevante 
mobilnumre. 

• Kontoret vil være åbent mandage kl. 10-15.  
Hvis du ønsker hjælp, har spørgsmål eller skal have udleveret nøgle til lokalerne, kan du altid 
ringe på vores telefon og lægge en besked. Du vil blive kontaktet snarest muligt for nærmere 
aftale. Afhentning af nøgler skal som udgangspunkt aftales om mandagen i åbningstiden 10-15. 

Toilettet på 2. sal vil være tilgængeligt for alle på både 1. og 2. sal. Bemærk at det lille toilet er 
reserveret for ansatte. Husk at spritte af før og efter brug. 
 
Frivilligcenter Helsingør sørger for 
 

• At sikre, at der bliver holdt afstand ved at begrænse adgang til lokalerne  
• At stille sprit til rådighed og levere synlig information 
• At sikre grundig rengøring af frivilligcentret 2 gange om ugen.  

Brugere af lokalerne skal sørge for: 

• Vaske/afspritte hænder når I ankommer  
• Spritte håndtag og knapper af i elevatoren  
• Spritte de borde 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 
• At følge Frivilligcenter Helsingørs anvisninger, der er hængt op i lokalerne 
• Respektere det tidsrum lokalet er booket i - kom ikke for tidligt, da der så måske er for 

mange i lokalerne på én gang. 
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Regler for brug af Børnenes Hus 
Børnenes Hus rengøres en gang ugentligt, onsdag morgen. Brugere er ansvarlige for afspritning af 
hænder og håndtag samt afvaskning med vand og sæbe af inventar og andet, der anvendes under 
ophold i huset. Det er eget ansvar at overholde øvrige regler omkring afstande og areal behov omkring 
børn og voksne. I Helsingør kommune kan man nøjes med 2 m2 pr. person, når der er tale om siddende 
aktiviteter, mens der øges til 4 m2 pr. person, når der er tale om legende, gående eller dansende 
aktiviteter. 

 

Dvs. følgende er gældende i Børnenes Hus, såfremt der kan overholde 1 meters afstand: 

Køkken                                       7 personer / 14 personer  

Værksted                                   5 personer / 10 personer  

Mellemrummet                        5 personer / 10 personer  

Biblioteket                                 6 personer / 12 personer  

E Sport lokale                            4 personer / 9 personer 

Himmelrummet/2. sal             18 personer / 37 personer  

I alt                                              45 personer / 93 personer 

Holder man sig til de første mindste personantal er man på den sikre side, da det kan svært at overholde 
1 meters afstand med de større personantal. 

Benyttes kaffemaskine og køleskab så husk afvaskning før og efter brug. 

Medbring selv håndsprit. 

Beskidt service sættes i opvaskemaskine efter brug og maskine startes. 

For mere information 
Hvis du har symptomer på sygdom eller har været i kontakt med en, der er bekræftet smittet med 
Covid-19, skal du ikke komme i frivilligcentret eller Børnenes Hus. Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer 
for, hvornår du har været i smittefare og evt. selv skal testes for Covid-19. Du finder info om Corona 
her:    
https://www.sst.dk/corona 

Her finder du links til infosider om restriktionerne:  https://coronasmitte.dk/ 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores håndtering af risikoen for Coronasmitte, er 
du velkommen til at kontakte os på 4921 5060 eller lls@frih.dk. 
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