COVID-19 regler for brug af Klubhus gældende fra juni 2020
Følgene retningslinjer, er lavet ud fra Kulturministeriets/Regeringens regelsæt, om genåbning af
foreningsliv - COVID-19 face 3 genåbning juni 2020
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Der må maximalt være 8 personer i Klubhuset (1 person pr. 2 m2)
Der skal holdes 1 meters afstand siddende og 2 meters afstand stående
Der kan sidde 2 personer ved hvert bord, forskudt for hinanden
Når man forlader klubhuset, skal man spritte af hvor man har siddet
Håndtag på døre og øl automat, skal jævnligt sprittes af, flere gange om dagen
Der skal rengøres dagligt

Rengøring
Vi kan ikke betale os fra daglig rengøring, men der skal gøres rent dagligt. Derfor er det op til
Bådehavnens medlemmer/brugere, at sørge for den daglige rengøring. Det er ikke en
hovedrengøring vi snakker om, men støvsugning, aftørring af overflader og håndtag, samt
rengøring af toilet. Når man har gjort rent, noterer man dato og navn på det ophængte skema.

Vi skal passe på hinanden
Uanset hvad man mener om reglerne, så er de lavet for at beskytte os alle, og særligt de i
risikogruppen, mod COVID-19. Vi har i bestyrelsen tænkt os at overholde de regler der er
udstukket fra regeringen, og forventer medlemmerne gør det samme, ellers kan vi ikke holde
Klubhuset åben. Vi har medlemmer der er i risikogruppen, og vi skal passe på hinanden, også selv
om det kræver meget. Så selv og DU måske syntes det er fjollet, så er det ikke sikkert andre syntes
det, og det skal DU respektere.
Vi er som bestyrelse forpligtet til at holde øje med at ovenstående overholdes. Så lad os alle
hjælpe hinanden, så vi kan holde Klubhuset åben. Overholdes retningslinjerne ikke, er vi desværre
tvunget til at lukke Klubhuset ned igen.
Vi følger selvfølgelig med i hvad der sker på området, og ændre retningslinjer løbende, når der
kommer nye.
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