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Retningslinjer vedr.  

genåbningen af receptionen 

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, når man befinder sig i seniorhuset.  

Receptionisterne skal ikke være politibetjente overfor brugere og øvrige frivillige. Man kommer 

dog langt med høflig henstilling om at følge husets retningslinjer.  

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

men seniorhuset har valgt sikkerhedsprincippet med 2 meter. 

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

Har du ærinde i receptionen, bedes du sætte dig på stolen foran det første skrivebord.  

Hygiejne: 

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

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

Der vil være håndsprit på cafébordet ved receptionen samt ved de to computere, som er i 

anvendelse.  

Husk at bedste håndhygiejne altid vil være vand og sæbe.  

Foldere og tidsskrifter: 

For at mindske smitterisikoen er man selv ansvarlig for at tage en folder fra stativerne. 

Enhver forening er selv ansvarlig for at genfylde eventuelt manglende informationsmateriale. 

Kronikere og symptomer 

Er man kroniker og samtidig receptionist-frivillig, har man større behov for at beskytte sig selv end 

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

følger sig tryg. 

Receptionister møder ikke, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. 
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Kun adgang for receptionister: 

Receptionen bag det første skrivebord er et arbejdsområde for husets frivillige receptionister. For 

at mindske smitterisikoen er der ingen adgang bag det første skrivebord for andre end 

receptionister.  

”Hold afstand”-mærkat på klæbes gulvet ved siden af glasvæg. 

Netcafé: 

Netcaféen begrænses indtil videre til to maskiner. Der skal skiltes med, at man som bruger selv er 

ansvarlig for at afspritte tastatur og mus, inden man benytter udstyret. Sprit stilles frem. 

Rundvisninger: 

Det vil indtil videre ikke blive afviklet rundvisninger. 

Rengøring af fælles kontaktpunkter: 

Efter hver vagt rengøres tastatur, telefon, head-set og knapper på printer (desinficerende 

servietter).  

SPECIELT vedr. døråbner overfor receptionen: Af praktiske hensyn afspritter Receptionen 

døråbnerknap. Brug gerne albuen, når du åbner døren. 

Receptionister skal ikke være politibetjente: 

Receptionister skal ikke være politibetjente. Møder du som receptionist en bruger, som 

tilsidesætter husets retningslinjer, må man gerne rette høflig henvendelse. Hvis dette ikke har 

virkning, henvises til daglig leder.  

Udlevering af post: 

For at mindske smitterisikoen er der ingen adgang bag det forreste skrivebord for andre end 

receptionister. Indkommen almindelig post og pakker til medlemsforeninger udleveres af 

receptionen. Når der er uafhentet post til en medlemsforening, fremsender receptionen mail om 

dette. Afsprit hænder før og efter udleveringen.  

Vagtplan: 

Der vil stadig være det samme antal frivillige på vagt - 2 receptionister.  

Udgangspunktet vil være, at man skal mindske tiden med tæt kontakt mellem receptionister og 

gæster. 

 

_____________________________________________________________________________ 
OVENSTÅENDE RETNINGSLINJER ER GÆLDENDE INDTIL ANDET MEDDELES. 

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

 


