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RETNINGSLINJER FOR LÅN AF LOKALER 
i Frivilligcenter Næstved – De Sociale Foreningers Hus 

 
  
DELTAGERANTAL 

• Der er begrænsninger på antal 
personer, der maksimalt må være i 
hvert lokale. 

• Sid og ophold jer med mindst 1 
meters afstand (fra næsetip til 
næsetip).  

• Dog mindst 2 meters afstand ved 
aktiviteter med kraftig udånding fx 
foredrag, sang, råb samt til personer 
i øget risiko. 

• Husk der er ekstra borde/stole i 
kælderen. 

 
KØKKENFACILITETER 

• Der er tilladt at benytte kaffemaskine og elkedel samt service, opvaskemaskine mv., men 
de skal sprittes af efter brug. 

• Det er ikke tilladt at tilberede mad i køkkenerne. 
• Alle skal vaske eller spritte hænder inden brug af køkkenet – og husk også at spritte 

hænder af inden I tømmer opvaskemaskinen. 
• Al service som har været ude af skabene, uanset og det er brugt eller ej, skal i 

opvaskemaskinen. 
 
HYGGIEJNE & AFSPRITNING 

• I skal altid spritte af før og efter hvert lokalelån. Se opslaget ”Afspritning af lokalet”, som 
hænger i alle lokaler. Rengøringsrekvisitter hertil er fremsat og kan frit afbenyttes. Husk at 
inkludere tid til afspritning i tidsrummet/varigheden af jeres lokalebooking. 

• Vask hænder eller brug håndsprit ved ankomst og jævnligt under opholdet. Der er 
håndsprit ved indgangen samt i alle lokaler. 

• Vi stiller sprit og klude til rådighed. Har I brug for yderligere værnemidler, skal I selv 
medbringe disse.  

• Frivilligcentrets personale spritter kontaktflader af to gange dagligt (morgen og 
eftermiddag), toiletter rengøres dagligt og der er almindelig rengøring tirsdag og fredag.  

 
GENERELT 

• Sundhedsstyrelsens og øvrige myndigheders gældende retningslinjer skal altid overholdes. 
• Det er vigtigt, at alle overholder de nye retningslinjer og følger de ophængte anvisninger. 

Alle skal kunne føle sig sikre og godt tilpas i huset. 
 
Tak fordi I passer på hinanden og Frivilligcenterets personale! 

LOKALE 
MAX ANTAL PERSONER 

Fysisk aktivitet Siddende 
Folkerummet 15 30 
Atelieret 13 27 
Solskinsrummet 5 10 
Samtalerummet 2 4 
Pusterummet 4 9 

Fællesrummet 5 10 
Receptionen 4 8 

Køkken, stueetagen 3 
Køkken, 1. sal 5 


