11. december 2020
Kære frivillige sociale foreninger i Næstved Kommune
På trods af alle de gode forebyggende tiltag og jeres samvittighedsfulde overholdelse af retningslinjer, så
må vi desværre lukke Frivilligcenter Næstved fra i dag, fredag d. 11. december 2020 kl. 16.00.
Det er stadig muligt at få kontakt med en medarbejder i Frivilligcenter Næstved på mobil eller mail (find
kontaktoplysningerne her: www.frivilligcenter-naestved.dk/om-os/ansatte). Vi kan kontaktes til og med
fredag den 18. december 2020 kl. 12.00, derefter går vi på juleferie indtil den 4. januar 2021.
Enkelte foreninger, som er målrettet særligt udsatte, kan få tilladelse til at gennemføre deres aktivitet hos
os, men så skal I ringe til centret og lave en aftale med en medarbejder.
Hvis du har brug for at afhente en nøgle, så skal du lave en aftale med os, inden du kommer, da vores
normale åbningstider er suspenderet, og vi som udgangspunkt arbejder hjemmefra.
Husk at det stadig er okay at lave aktiviteter udenfor. Her er det forsamlingsforbuddet på max. 10
personer (gældende for alle aldersgrupper), der skal overholdes.
Nedlukningen gælder foreløbig frem til søndag d. 3. januar 2021.
Vores landsorganisation FriSe har i mandags været i kontakt med Coronahotlinen for det sociale område
for at få bekræftet, hvorvidt sondringen mellem foreningsaktiviteter og sociale tilbud stadig er gældende.
Meldingen fra Coronahotlinen lyder, at aktiviteter som har karakter af sociale tilbud/har socialt udsatte
som målgruppe, fortsat kan finde sted under hensyntagen til forsamlingsforbud på maksimalt 10
personer. Det er fx selvhjælpsgrupper, AA-møder mm. Ligeledes har regeringen indført undtagelser til
forsamlingsforbuddet på 10 personer, så der kan afvikles arrangementer med op til 50 personer i
forbindelse med julearrangementer for hjemløse og udsatte ensomme mennesker i perioden fra den 20. til
og med den 25. december 2020.
Vi i Frivilligcenter Næstved er alle rigtig kede af situationen, og vi håber, at I kan opstarte jeres aktiviteter
igen fra d. 4. januar 2021.
Hvis der kommer nye eller forlængede retningslinjer, skriver vi selvfølgelig til jer igen, så I kan tage jeres
forholdsregler.
Vi ønsker jer en god jul og et godt nytår, på trods af de dårlige nyheder.
De bedste hilsner
Frivilligcenter Næstved

