
 

 

Retningslinjer vedr.  

genåbningen af seniorhuset 

 

INFORMATION TIL EKSTERNE FORENINGER 

Seniorhus Odense håber sammen med sine 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, inden du 

og din forening besøger os. Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside og nyhedsbrev. 

2 meter er bedre 

Man er selv ansvarlig for at holde afstand, når man befinder sig som gæst i seniorhuset.  

Aktuelt er afstandskravet 1 meter i det offentlige rum. Afstanden måles fra næsetip til næsetip, men 

seniorhuset har valgt sikkerhedsprincippet med 2 meter. 

Der er placeret ”Hold afstand”-mærkater og ”hold til højre-pile” forskellige steder i seniorhuset. 

Har man milde symptomer, der kan tyde på COVID-19, skal man melde afbud og blive hjemme. 

Hygiejne 

Der er nem adgang til håndhygiejne for brugere og frivillige af seniorhuset. Der er i opsat faste       

spritdispensere ved ind- og udgang til cafeen og forskellige øvrige steder i seniorhuset. 

Husk at bedste håndhygiejne altid vil være vand og sæbe.  

Adfærd i mødelokaler 

Det er foreningernes eget ansvar at gennemføre sine aktiviteter på en måde, der fuldt ud lever op til 

sundhedsmyndighedernes krav og retningslinjer. Ved gennemgang i huset og besøg i f.eks. cafeen 

henstiller vi til ovenstående retningslinjer. 

Rengøring af fælles kontaktpunkter: 

Seniorhuset består af mange fælles kontaktpunkter. Disse vil blive rengjort jf. gældende retningslinjer fra 

sundhedsmyndighederne.  

_____________________________________________________________________________ 
OVENSTÅENDE RETNINGSLINJER ER GÆLDENDE INDTIL ANDET MEDDELES. 

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


