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Velkommen i Frivilligcenter Hillerød  
 

Retningslinjer for brug af frivilligcentret pr. 1. august 2021 
Disse retningslinjer gælder for foreninger/grupper, frivillige, foreningsrepræsentanter, tovholdere, brugere og 
borgere der færdes i/deltager i møder og aktiviteter i frivilligcentret.  

Medlemsforeninger, der booker lokaler i frivilligcentret, forpligter sig til at efterleve og håndhæve retningslinjerne.  

Afstand 
Det anbefales fortsat at holde mindst 1 meters afstand til andre, og gerne 2 meter, hvor det er muligt.  

Hold mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for smittespredning eller hvor der kan være 
særlige hensyn (fx hvis du er sammen med en person i øget risiko; ved sang, råb, fysisk aktivitet, motion og 
bevægelse; ved ophold i rum hvor der er dårlig ventilation).  

Undgå håndtryk, kindkys og kram – særligt hvis I ikke er færdigvaccinerede eller er i øget risiko.  

Arealkrav 
Der er ikke noget arealkrav for møder/aktiviteter, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned. For stående 
aktiviteter er der et arealkrav på 2 kvadratmeter pr. person. 

Håndhygiejne 

Brug håndsprit eller vask hænder ved ankomst til frivilligcentret og løbende. Der er håndsprit ved begge 

frivilligcentrets indgange og i alle lokaler.  

Luft ud - OBS! Husk at lukke vinder/døre inden I går. 

Luft ud og skab gennemtræk før og efter jeres møde/aktivitet – og gerne løbende.  

Rengøring 

Rengør venligst de overflader, som mange rører ved (fx håndtag, ryglæn/armlæn på stole, borde) inden I går. Der er 

rengøringsmidler til overfladerengøring i alle frivilligcentrets lokaler. 

Sygdom 

Bliv venligst hjemme, hvis du er syg.  

Har du symptomer på corona, skal du jf. sundhedsmyndighedernes retningslinjer gå i selvisolation og testes med en 

PCR-test. Er din test positiv, skal du forblive i selvisolation. Dette gælder også, hvis du er vaccineret. Læs mere på 

https://coronasmitte.dk/.  

Øvrige tiltag  

• Mulighed for udendørsmøder: Hvis I ønsker at holde møder/aktiviteter udendørs, kan I efter aftale låne 
udendørsmøbler til dette (20 havestole + 2 borde). Kontakt os på epost@frivilligcenter-hillerod.dk for at lave 
en aftale.   

• Mulighed for onlinemøder: Hvis I ønsker at holde jeres møde online, hjælper vi gerne efter aftale. Kontakt 
Thilde på tsh@frivilligcenter-hillerod.dk for at lave en aftale.  

Kontakt og yderligere information 
Har du spørgsmål om retningslinjerne og brugen af lokalerne, så tøv ikke med at kontakte os på tlf. 2750 8037 eller 
på mail til epost@frivilligcenter-hillerod.dk.  

På https://coronasmitte.dk/ finder du de danske myndigheders fælles hjemmeside med information, råd, regler, 
spørgsmål og svar vedr. coronavirus.  
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