
1 
 

Retningslinjer vedr. værkstederne 

 

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. 

Adgang til værkstederne: 

For at mindske kontakt mellem seniorhusets øvrige brugere og frivillige SKAL brugere og frivillige 

med ærinde i værkstederne benytte adgang til begge værksteder fra p-pladsen (Træværkstedet). 

Indgang gennem den dobbelte glasdør - udgang i modsatte side.  

 

Afstand: 

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

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

langt med høflig henstilling.  

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 og gule ”hold til højre-pile” forskellige steder i seniorhuset. 

Brugerantal i værkstederne: 

Der må max. være 4 brugere ad gangen i værkstederne plus 2 tovholdere. 

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 i værkstederne. 

Bedste håndhygiejne vil altid være vand og sæbe. Sidstnævnte er tilgængelige i begge værksteder. 

Når du som bruger eller frivillig tager et stykke værktøj i brug, så rengør selv.  
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Kronikere og symptomer 

Er man kroniker og samtidig frivillig eller bruger i et af værkstederne, har man større behov for at 

beskytte sig selv. Selvfølgelig må man gerne benytte mundbind. Man må som frivillig også gerne 

melde fra en vagt, hvis man ikke følger sig tryg. 

 

Værksteds-frivillige og brugere møder ikke, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-

19. 

Rengøring af fælles kontaktpunkter: 

Dørlåsene i Metalværkstedet er sat til hele døgnet (sikring mod tyveri). Når man møder på vagt i 

Metalværkstedet, låser man begge døre op og anvender ABDL-funktionen. Dermed mindskes 

brugen af håndtagene (fælles kontaktpunkt).  

Når der afholdes kaffepause, lukkes dørene igen (sikring mod tyveri). Efter endt pause anvendes 

ABDL-funktionen igen. Dørhåndtag skal afsprittes efter hver pause.  

Værksteds-frivillige skal ikke være politibetjente: 

Møder du som frivillig en bruger, som tilsidesætter husets retningslinjer, må man gerne rette 

høflig henvendelse. Hvis dette ikke har virkning, henvises til daglig leder. Værksteds-frivillige skal 

ikke være politibetjente. 

Tidsbestilling: 

Brugere af værkstederne skal have mulighed for at bestille tid. De koordinerende tovholdere 

udfærdiger skemaer, som tovholderne skal udfylde med angivelse af navn og tidspunkt. 

Udlevering af kaffe/brød-sedler: 

De særlige kaffe/brød-sedler til seniorhusets frivillige stilles i holder på forreste skrivebord i 

receptionen. 

Husk at udvise afstand ved henvendelse til receptionisterne. 

Vagtplan: 

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

Udgangspunktet vil være, at man skal mindske tiden med tæt kontakt med brugerne. 

Værkstedsmøder: 

De jævnlige værkstedsmøder for alle frivillige (og møder i Værkstedsudvalget) fortsætter og 

afvikles i overensstemmelse med gældende regler for at samles herunder at holde den 

nødvendige afstand.  

Alternativ til afholdelse af værkstedsmøder kan være e-mail-beskeder. 
 

_____________________________________________________________________________ 
OVENSTÅENDE RETNINGSLINJER ER GÆLDENDE INDTIL ANDET MEDDELES. 

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

 


