
 

 
 

Velkommen i Frivilligcenter Hillerød  

 

Retningslinjer for brug af frivilligcentret pr. 14. juni 2021 
- gældende for foreninger/grupper, frivillige, foreningsrepræsentanter, tovholdere, brugere og borgere.  

 

Coronapas og mundbind/visir 

Du behøver ikke bære mundbind/visir eller have gyldigt coronapas for at færdes eller deltage i aktiviteter i 

frivilligcentret.  

• Kravet om mundbind/visir er pr. 14. juni 2021 ophævet på alle områder undtagen i den kollektive transport, 

når man ikke sidder ned.  

• Kravet om coronapas er pr. 14. juni 2021 ophævet for fritids- og foreningsaktiviteter (dog ikke idræt). 

Afstandskrav og forsamlingsloft 

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

hensyn og hold 2 meters afstand ved kontakt med personer i øget risiko, ved aktiviteter med sang, ved fysiske 

aktiviteter og ved aktiviteter i bevægelse.  

For at kunne overholde kravet om mindst 1 meters afstand, er det begrænset, hvor mange personer, der må være i 

frivilligcentrets individuelle lokaler: 

• 0.1 (Atelieret) 18 personer 

• 0.2 (Borgercafeen) 20 personer 

• Køkkenet 1 person ad gangen 

• 1.1  6 personer 

• 1.2  15 personer 

• 1.3  18 personer 

• 1.4  8 personer 

• 1.5  8 personer 

Øvrige retningslinjer for brug af lokaler og ophold i frivilligcentret 

• Vask/afsprit hænder, når I ankommer og med jævne mellemrum (der er håndsprit i alle lokaler) 

• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. 

• Luft ud før, under og efter jeres møder – men husk at lukke vinduerne, inden I går!  

• Rengør kontaktflader og borde/stole efter brug (der er rengøringsmidler i alle lokaler) 

• Undgå venligst at opholde jer i grupper på gangarealer, omkring døråbninger og ved køkkenet.  

Fysisk aktivitet, motion og bevægelse 
Vi opfordrer til, at alle grupper, der normalt mødes indendørs i frivilligcentret om fysiske aktiviteter (gymnastik og 
bevægelse) holder deres aktiviteter udendørs. Ved fysisk aktivitet anbefales det, at der holdes min. 2 meters afstand. 

Mulighed for at holde udendørs møder  
Frivilligcentret har indkøbt 20 havestole til brug ved udendørsmøder. Disse kan lånes efter aftale. Kontakt os på 
epost@frivilligcenter-hillerod.dk, hvis I ønsker at gøre brug af denne løsning.   
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Lokalebookinger 
Alle medlemsforeninger kan booke lokaler og forpligter sig derved til at efterleve retningslinjerne. Når man booker 
lokaler, skal man angive deltagerantal. 
 

Sårbare målgrupper 
Er du i en sårbar målgruppe pga. fysiske eller psykiske forhold, og har du behov for at holde 2 meters afstand til 
andre, bedes du gøre opmærksom på dette. Så vil vi andre gerne tage de hensyn, som det kræver. 

Kontakt 
Er du i tvivl eller har spørgsmål om retningslinjerne og brugen af lokalerne, så tøv ikke med at kontakte os på tlf. 
2750 8037 eller på mail: epost@frivilligcenter-hillerod.dk  

 

For mere information ifm. COVID-19 
Hvis du har symptomer på sygdom eller har været i kontakt med en, der er bekræftet smittet med Covid-19, skal du 
ikke komme i frivilligcentret.  

Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår du har været i smittefare og evt. selv skal testes for Covid-19. Du 
finder retningslinjerne her: https://www.sst.dk/da/corona/FAQ#corona-faq-syg    

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores håndtering af risikoen for coronasmitte, er du 
velkommen til at kontakte os på epost@frivilligcenter-hillerod.dk. 
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