Corona restriktioner og forholdsregler i Asgaard

Retningslinjerne fra kulturministeriet i forbindelse med genåbning fase 3 er nu offentliggjort. På den
baggrund har vi besluttet at genåbne Asgaard med følgende restriktioner:

1. Der må højst være 1 person pr. 4 m2 i lokaler, hvor man hovedsageligt står op, hvilket giver et max.
antal for følgende lokaler:
Stueetage
Entré

2 personer

Damernes omklædning

7 personer

Herrernes omklædning

4 personer

Sauna (ekstra omklædning herrer)

3 personer

Køkken (stueetage)

3 personer

Toilet og bad område

3 personer

Første sal
Køkken

2 personer

2. Der må højst være 1 person pr. 2 m2 i lokaler, hvor man hovedsageligt sidder ned, hvilket giver et
max. antal for følgende lokaler:
Stueetage
Valhal

14 personer

Første sal
Rum til højre

13 personer

Rum mod terrassen
Rum til venstre

9 personer
10 personer

Terrassen

6 personer

Gangareal

2 personer

3. Der må højst være 1 person ad gangen på trappen op til første sal.

4. Afstandskravet i hele huset er 1 m, medmindre der synges, så er afstandskravet 2 m.
5. Der hilses på hverandre uden håndtryk og kram. Smil er tilladt, også selvom det smitter.
6. Håndhygiejne er et krav. Vi har opstillet dispensere med håndsprit ved alle 3 indgange, og man skal
anvende håndsprit, hver gang man kommer ind i Asgaard.
7. De hidtidige krav om at blive hjemme ved Corona symptomer, eller hvis man har haft kontakt med
smittede, gælder fortsat, ligesom host eller nys skal ske i ærmet.
8. Er man i risikogruppen for Corona, bør man konsultere egen læge og høre, om det er forsvarligt at
opholde sig i Asgaard.

Der vil være opsat skilte med max. antal pr. rum.
Hvis der er det maksimale antal i et rum, så må man vente udenfor, indtil der bliver plads ledig. Og om
nødvendigt udenfor Asgaard.
Det overlades til alle at sikre, at reglerne overholdes. Det er så vigtigt i en forening som vores, da vi har
rigtig mange medlemmer, som er kritisk udsatte over for sygdommen.

Hil hil hil
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