
 

 

 

Hygiejnekoncept Aktivitetshuset 23.8.2021 

Forholdsregler  

 Når du viser symptomer på Covid-19, bliv hjemme.  

 Når du kommer ind i huset, bedes du spritte dine hænder af.  

 Du skal fremvise en Covid‐19‐test, der ikke er ældre end 24 timer, have bevis på en Covid‐19‐
vaccination eller fremvise en Genesenenbescheinigung, når du vil bruge Akti. 

 Du skal registrere dig i ”Corona‐listen” i Info (dokumenterne gemmes i fire uger og i tilfælde af en 
smittekæde, gives dataerne til Gesundheitsamt Flensburg) eller via appen luca. 

 Der er pligt til at bære mundbind i hele huset. Hvis du har en fast sidde‐ eller ståplads og kan 
overholde de 1.5 m afstand til andre medarbejdere eller brugere, må du tage mundbindet af. 

 Dæk mund og næse, når du hoster eller nyser. Brug dit ærme, i stedet for hånden eller brug et 
engangslommetørklæde.  

 Gennemgangen ved kopimaskinen i hus 1 er spærret. Når du har brug for kopier eller print, 
beder du en medarbejder om at gøre det. Foran glasburet i Info viser et markeret område, hvor 
tæt du må komme på medarbejderen.  

 Hvis du vil have en kop kaffe/te, kan du henvende dig til en medarbejder. Du må gerne tage 
dine egne drikke- eller madvarer med i huset. Mad tilbydes der p.t. ikke i huset, men du kan 
bestille drikkevarer til møder/arrangementer.  

 Plakater orienterer i huset om forholdsregler og maks.-antal personer i de enkelte lokaler. 

 Overtrædelse af reglerne fører til bortvisning.  

 
Desinfektionsmiddel til hænderne findes ved hovedindgangen, sideindgang hus 1, toiletterne, 
sideindgang hus 2, Mødestedet, Træværkstedet, Lydstudiet, Musikøvelokalet og Atelieret.  
 
Følgende antal af personer må være i de enkelte lokaler:  
Info: 13 

Atelieret: 15 

Stuen: 10 

Toiletter: 6 

Multirum/Serigrafi: 8 

Multimedia Produktion: 8 

Multimedia Studio: 7 

Aktiv Ro: 6 

Trykkeri: 8 

IT: 8 

Mødestedet: 20 

Træ: 3 

Lydstudie: 3 

Musikøvelokale: 4 (mundbind SKAL bæres, når der synges!) 


