
Retningslinjer vedr. cafedrift 

 

INFORMATION TIL BRUGRE OG FRIVILLIGE 

Seniorhus Odense håber sammen med sine medlemsforeninger og øvrige samarbejdspartnere at 

kunne genåbne huset fra mandag d. 10. august. Når disse linjer skrives (uge 26) er mange 

foreningsaktiviteter rundt i landet allerede genåbnet, men med restriktioner i forhold til at 

begrænse og forhindre en opblussen af COVID-19. 

Men med en lang sommerferielukning foran os er det stort set umuligt at vide, om ovenstående 

dato for genåbningen kommer til at holde. Men det er vores håb at kunne byde både frivillige og 

brugere velkommen tilbage i seniorhuset fra d. 10. august.  

I forbindelse med genåbningen har bestyrelsen i seniorhuset vedtaget en række retningslinjer, der 

skal bidrage til en så fornuftig genåbning som muligt. Mange af husets brugere og frivillige er i den 

såkaldte forøgede risikogruppe, så derfor håber vi, at du giver dig tid til at læse retningslinjerne 

igennem. Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside og nyhedsbrev. 

Antal gæster i cafeen 

Myndighedernes krav i forbindelse med cafedrift og lign. er mindst 2 m2 pr. person, men 

seniorhuset har valgt sikkerhedsprincippet om 4 m2 pr. person. 

Cafeens areal er på ca. 160 m2 - hvilket tillader max. ca. 40 gæster ad gangen i cafeen. 

Der skiltes med max. antal gæster/stole i lokalet.  

Ansvar for at holde afstand 

Man er selv ansvarlig for at holde afstand i cafeen og i køkken. De cafe-frivillige skal ikke være 

politibetjente. 

Aktuelt er kravet 1 meter i det offentlige rum, men seniorhuset har valgt sikkerhedsprincippet 

med 2 meter. Afstanden måles fra næsetip til næsetip. 

Der placeres ”Hold afstand”-mærkater i gulvet fra start af køledisk til ud for kasseapparatet samt 

andre områder i seniorhuset. 

Der opsættes plexiglas ud for kasseapparatet, som man kender det fra dagligvarebutikker. 

 

Adgangsforhold for gæster 

Indgang som hidtil ved køkkenet, men udgang i modsatte ende af cafeen. Der opsættes 

pileretninger. 

Glasdørene ind til cafeen fra Vandrehallen lukkes, så de ikke kan benyttes. 

Cafeens ind- og udgange afspærres hver dag i tidsrummet kl. 15.00-09.00. 

Brugere af cafeen har ingen adgang til køkkenet. 



Brugt service 

For at undgå større forsamling ved køledisk/kassen flyttes brugt service til modsatte ende af 

cafeen. 

Rengøring af fælles kontaktpunkter 

Rengøring af køkkenvandhaner, kaffemaskine (inkl. trykknapper), borde, kasseapparat samt 

vanddispenser ved elevator sker dagligt. 

 

Hygiejne 

De cafe-frivillige skal overholde de regler, der normalt er gældende for cafeen i forhold til 

hygiejne.  

HUSK at vand og sæbe er bedre end sprit! 

Der er nem adgang til håndhygiejne for gæster og cafe-frivillige. Der er i forvejen opsat faste       

dispensere ved ind- og udgang til cafeen - der er opsat tydelige skilte. 

Der er opsat skilte ved ind- og udgang i cafeen, der opfordrer til at bruge sprit. 

Der er er håndsprit ved kassen til den cafe-frivillige.  

Der forefindes håndsprit, vand og sæbe som altid ved håndvasken til de øvrige frivillige i køkkenet. 

Vask af hænder - for frivillige i cafeen  

Sådan bør du vaske hænder, når du er frivillige i cafeen: 

• Tag fingerringe og ur af.  
• Skyl hænderne under tempereret vand.  
• Kom fast eller flydende sæbe på hænderne og fordel sæben godt.  
• Vask hænderne i ca. 15 sekunder. Vær særlig opmærksom på at få vasket imellem fingrene, 

fingerspidser og negleområder. Det kan også være nødvendigt at vaske håndled og 
underarme, hvis armene kommer i kontakt med fødevarer.  

• Skyl til sidst hænderne og evt. underarmene omhyggeligt fri for sæbe under rindende vand.  
• Tør hænderne grundigt og benyt eventuelt et papirhåndklæde til at lukke for vandhanen, 

så hænderne ikke bliver kontamineret igen.  

Ofte vil det være tilstrækkeligt at vaske hænder mekanisk med vand og sæbe og uden brug af 
håndsprit. Håndsprit kan ikke erstatte håndvask, men kan eventuelt bruges som supplement. 
Håndsprit virker ikke mod f.eks. norovirus, som giver roskildesyge. Det gør vand og sæbe til 
gengæld. 

Forklæder 

Man benytter sig af sit eget forklæde, som skal tages med hjem og vaskes. Man deler ikke 

forklæder. 

Vagtplan 

Der vil stadig være det samme antal frivillige på vagt - forudsat at vi kan skaffe frivillige. 

Udgangspunktet vil være, at man skal mindske tiden med tæt kontakt mellem cafe-frivillige og 

gæster. 

Den samme person skal stå ved kassen - evt. en halv eller hele time ad gangen. Når man 



vagtskifter, så husk at afløseren har ansvar for at afspritte kassen og på forhånd har vasket 

hænder.  

Udlevering af forplejning - og brug af handsker for cafefrivillige 

Lågerne ind til smørrebrødet aflåses. Dette sker for at beskytte uindpakkede fødevarer mest 

muligt. Alt udlevering af forplejning sker gennem den frivillige ved kassen. Drikkevarer på flasker 

må kunden gerne tage selv. Oplukker sprittes jævnligt af. 

Man behøver ikke benytte handsker, men man skal spritte sine hænder af efter hver ekspedition. 

Mange virksomheder vælger at bruge handsker ved håndtering af fødevarer og at modtage penge 

uden handsker på. Det er en udmærket løsning, men der kan opstå en falsk tryghed, hvis 

ekspedienter glemmer at tage handskerne af, når de modtager penge.  

Forudbestilling 

Der kan ikke længere forudbestilles til blot en person. Hvis flere gør det, har vi ikke plads til 

opbevaring. 

Der vil dog stadig kunne forudbestilles til møder. Alle fade til rulleborde filmes uanset mængde. 

Rulleborde til forudbestillinger skal stå på ledige plads, der bliver efter flytning af brugt service. 

Kronikere og symptomer 

Er man kroniker og samtidig cafe-frivillig, har man et større behov for at beskytte sig selv. 

Selvfølgelig må man gerne benytte mundbind. Man må også gerne melde fra, hvis man ikke følger 

sig tryg. 

Frivillige og brugere møder ikke, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. 

_____________________________________________________________________________ 
OVENSTÅENDE RETNINGSLINJER ER GÆLDENDE INDTIL ANDET MEDDELES. 

Ovenstående er vedtaget af bestyrelsen i Seniorhus Odense d. 17. juni 2020. 

 


