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Retningslinjer vedr. motion og fitness 

 

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. 

Afstand 

Man er selv ansvarlig for at holde afstand. De frivillige skal ikke være politibetjente.  

Aktuelt er kravet 2 meter i det offentlige rum i forhold til fysisk udfoldelse. Afstanden måles fra 

næsetip til næsetip. Der skal minimum være 4 m2 pr. udøver.  

Der placeres ”Hold afstand”-mærkater i gulvet forskellige steder i seniorhuset herunder Motion og 

Fitness. 

Baderummet og toiletter 

Baderummet vil indtil videre blive lukket. 

Toiletter kan stadig benyttes. Der vil blive gennemført daglig rengøring af alle toiletter. 

Hygiejne, brugere og frivillige 

Der er nem adgang til håndhygiejne for brugere og frivillige.  

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.  

HUSK derfor at vand og sæbe er bedre end sprit! 

Indgangsparti (omklædning) 

Brugere skal møde omklædt, da de nuværende omklædningsfaciliteter er for trange og derfor 

midlertidig lukkes. Man skal også medbringe stort håndklæde. Indgangspartiet indrettes med: 

-bænke fra omklædningsrummet 

-bøjlestativ til overtøj 

-spejl 

-skobakker 

-sprit-station 
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Kronikere og symptomer 

Er man kroniker og samtidig bruger/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. 

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

Motionsrummet 

-Skærmene, der opdeler i damer og herrer, fjernes. 

-Borde og stole flyttes til bagvæggen. 

-Ekstra sprayflasker til afspritning opstilles  

-Opsætning af ”værksteds papir-ruller” 

-Opsætning af 2 x store papirkurve 

-lokalets svedabsorberende måtter og bolde kan ikke benyttes. Har man behov for disse eller 

underlag, medbringer man sin egen. 

Tovholdermøde 

Primo august indkaldes tovholdere til orienterende møde om de nye retningslinjer (rengøring, 

placering af sprayflasker m.m.) samt forhold vedrørende betaling.  

Værdigenstande 

Opbevares centralt i rummet på et bord. 

 

_____________________________________________________________________________ 
OVENSTÅENDE RETNINGSLINJER ER GÆLDENDE INDTIL ANDET MEDDELES. 
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