
 
KÆRE FORENINGER OG FRIVILLIGE 

Danmark, og Fredericia er lige så stille ved at åbne op igen. 

Vi venter selvfølgelig alle på regeringens udmelding om næste fase i genåbningen, men I kan allerede nu begynde at 

overveje, hvornår og hvordan I gradvist kan åbne forskellige tilbud og indsatser. 

I kan derfor begynde at drøfte mulighederne for at starte nogle af jeres aktiviteter eller gruppetilbud op. Det skal 

selvfølgelig ske i overensstemmelse med de sundhedsfaglige retningslinjer: 

• Både inden- og udendørs skal retningslinjerne overholdes mht. hvor mange personer, der maksimalt 

må samles til et møde eller i en gruppe. 

• Hvor mange, der kan samles i en gruppe, afhænger således af de fysiske rammer. Det kan betyde, at 

der eksempelvis kun kan samles fem i en gruppe. Deltagerne skal både inden- og udendørs sidde eller 

opholde sig med det antal meters afstand, der kræves. 

• Deltagere må ikke deltage, hvis de har symptomer på sygdom, fx feber, hoste, muskel-ømhed. De skal 

have været rask i minimum 48 timer inden deltagelse. 

• Det er derudover vigtigt, at I følger procedurerne for rengøring af f.eks. fælles kontaktflader i 

køkkenet, på toilettet eller i mødelokaler samt procedurer for håndhygiejne og adgang til at vaske 

hænder og til håndsprit. 

 

Brug af mødelokaler i Frivilligcenteret i genåbningsfasen 

Frivilligcenter Fredericias kontor er fortsat åbent dagligt, og det er muligt at benytte eksisterende bookinger. 

Nogle af jer vil dog have brug for anderledes rammer og fx større lokaler end det, I har booket, og derfor skal I 

tilpasse jeres møder til eksisterende bookinger. 

Alle bookinger ligger stadig i bookingsystemet. I skal dog kigge på Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og sikre jer, at I 

kan imødekomme disse i det mødelokale, I har booket. Hvis I ikke kan det, kan I kontakte os med henblik på en evt. 

ændring af Jeres booking i denne genåbningsfase. Vi forudser dog, at det kan blive en stor udfordring at 

imødekomme alle ønsker om større lokaler. I bedes derfor overveje grundigt, om I selv kan ændre på mødets 

format/deltagerantal, så I kan imødekomme retningslinjerne i de eksisterende bookinger. 

Der er opstillet en spritstation i Frivilligcenterets forhal, og i alle lokaler er der vådservietter til både rengøring og 

hænder. Alle kontaktflader - dørhåndtag, borde og stole mv. – skal rengøres, når I forlader lokalet. På toiletterne er 

der nu papirhåndklæder. Der er bestilt dispensere, som pt. er i restordre. 

Foreningernes/gruppernes mødeledere har ansvar for at procedurerne overholdes. 

 

Pas godt på hinanden og følg myndighedernes anbefalinger.  

 

Venlig hilsen 

Frivilligcenter Fredericia 

Centerleder Louis Lindholm 

E-mail: louis.lindholm@fc-fa.dk, tlf.: 7210 6771 / 2120 9614. 


