Kære alle brugere af sognegården
Risskov d. 29/10-2020

Der skal bæres mundbind ved færden i sognegård.
Det er tilladt at være flere end 10 personer til stede samtidig, hvis deltagerne i al væsentlighed
sidder ned på faste pladser.
Det betyder, at grupper, der låner kirkens lokaler skal være indstillet på at gå direkte ind i lokalet, sætte sig
og undgå at bevæge sig rundt i lokalet under brug af lokalet..
Desuden skal afstandskrav, sikkerhedskrav og hygiejnekrav overholdes på samme måde som hidtil.
Under henvisning til den officielle henstilling om at begrænse sociale kontakter til max. 10 personer,
opfordrer vi imidlertid enhver, der mødes med en gruppe i sognegården, til at tage stilling til, om deltagelse
i gruppen er forenelig med denne henstilling.
Øvrige retningslinjer omkring afstand, sikkerhed og hygiejne.

Afstandskravet
Der må være følgende antal siddende/stående personer i lokalerne – tallene er opsat ud for hvert lokale:
Den nye sal: 32 siddende personer/16 stående personer
Den gamle sal: 45 siddende personer/23 stående personer
Konfirmandlokalet på 1. sal: 22 siddende personer/11 stående personer
Der skal være 1 meters afstand mellem siddende personer – hvis der synges, skal der være 2 meter mellem
personer i lokalet, og vær derfor opmærksom på, at der må være væsentligt færre personer lokalet, hvis
der synges.

Sikkerhedskravet
Vi opfordrer alle brugere til at holde afstand til hinanden og beder om at alle tager hensyn og holder
afstand til kirkens medarbejdere, der har deres kontorer og daglige gang i sognegården

Hygiejnekravet




Rengøring
Lokalerne skal rengøres, hver gang de har været i brug. Vi kan ikke løfte denne opgave selv, og
forudsætningen for at benytte lokalerne fremover er derfor, at brugere er indforståede med at
påtage sig den nødvendige rengøring efter brug. Det betyder, at alle kontaktflader (i lokalet samt
evt. benyttede toiletter/køkken/foyer) skal aftørres med sæbevand, samt at der skal foretages
grund udluftning i lokalet. Der er opstillet en kurv med de nødvendige rengøringsmaterialer samt
en lille beskrivelse af hvad, der skal gøres i hvert lokale.
Sprit af
Der er opsat sprit i sognegården, og vi beder alle spritte hænder ved ankomst, være opmærksom

på håndhygiejne og i øvrigt overholde myndighedernes corona-regler, der er opsat flere steder i
sognegården.

Vi håber på forståelse og fælles indsats fra alle og glæder os til, at der igen bliver liv i sognegården.
Menighedsrådet
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