
 

 
 

Velkommen i Frivilligcenter Hillerød  

 

 
Retningslinjer for brug af huset til medlemsforeninger, brugere og frivillige  
Der vil være begrænsning i antallet af mennesker samlet på samme tid i frivilligcentret. Desuden skal der holdes 
afstand på min. 1 meter til alle og sprittes af i henhold til myndighedernes anbefalinger. 

Maks. antal i de forskellige rum er som følger: 

• Borgercafeen: 10 personer 
• Køkkenet:  Forbeholdt frivilligcentrets ansatte og frivillige 
• Atelieret:  10 personer  
• Lokale 1.1: 6 personer  
• Lokale 1.2:  10 personer  
• Lokale 1.3:  10 personer  
• Lokale 1.4:  8 personer  
• Lokale 1.5:  8 personer  

Generelt ift. brug af lokaler og ophold i frivilligcentret 
Undgå venligst at stå i grupper i gangarealer, ved døråbninger og køkkenet. Forbliv venligst i jeres mødelokale, til I er 
færdige, og afslut derfra. Luft ud før, under og efter jeres møder. Husk at lukke vinduerne, inden I går.  

Brug af mundbind/visir 
I bedes bruge mundbind/visir, når I ankommer til og bevæger jer rundt i frivilligcentret (i Borgercafeen og på 
gangarealer). I kan vælge at tage mundbind/visir af, når I er i jeres mødelokale. 

Brug af køkkenet  
I perioden 26.10.-22.11. er køkkenet forbeholdt frivilligcentrets medarbejdere og sekretariatsfrivillige. Hvis I skal 
have kaffe, the eller anden forplejning til jeres møder og aktiviteter, bedes I medbringe det hjemmefra. 
Køkkenet bruges jo normalt af mange, men med dette tiltag vil vi begrænse antallet af personer, der rører ved de 
mange kontaktflader i køkkenet.  

Fysisk aktivitet, motion og bevægelse 
Alle grupper, der normalt mødes indendørs i frivilligcentret om fysiske aktiviteter (gymnastik og bevægelse) skal i 
videst muligt omfang lave siddende/liggende aktivitet. Hvis det er vanskeligt for jer at praktisere, opfordrer vi til, at I 
laver aktiviteter udenfor eller går en tur i stedet. 

Mulighed for at holde udendørs møder  
Vi opfordrer til at holde udendørsmøder, hvis vejret er til det – f.eks. som ”walk-and-talk”-møder. Desuden har 
frivilligcentret indkøbt 20 havestole, der kan lånes. Kontakt os på epost@frivilligcenter-hillerod.dk, hvis I ønsker at 
låne stolene. Alt materiel skal sprittes/vaskes af før og efter brug.  

Mulighed for hjælp til onlinemøder 
Vi kan efter forudgående aftale være behjælpelige med at arrangere online-møder. Vi har udstyr og ekspertise til at 
hjælpe jer godt i gang og med at facilitere møder. Kontakt tsh@frivilligcenter-hillerod.dk for nærmere aftale og info. 

Lokalebookinger 
Alle medlemsforeninger kan booke lokaler og forpligter sig derved til at efterleve retningslinjerne. Når man booker 

lokaler, skal man angive antal deltagere.     SE SIDE 2  
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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 meget gerne være omsorgsfulde og tage de hensyn, som 
det kræver.         
         
Frivilligcenter Hillerød sørger for at: 

• stille håndsprit og sæbevand/sprit i sprayflasker til overfladebehandling til rådighed i alle lokaler  

• levere synlig information i alle lokaler 

Brugere af lokalerne skal sørge for at: 

• mødebookeren afsætter 10 min. før og efter mødet til at rengøre og afspritte kontaktflader i rummet og evt. 
køkkenet 

• vaske/afspritte hænder, når I ankommer og med jævne mellemrum  

• vaske/spritte de borde af, I selv skal sidde ved 

• spritte toiletbræt, vandhane, vask og dørhåndtag af efter brug 

• holde min. 1 meters afstand mellem mødedeltagerne, undgå berøring og hils ved at vinke  

• følge de retningslinjer, der er hængt op i lokalerne 

• respektere det tidsrum, lokalet er booket i. Aftal, hvem der kommer tidligt for at forhindre, at der er for mange i 
lokalerne på én gang. Frivilligcentret prøver at lægge 15 min. mellem hver booking.  
 

Er du i tvivl eller har spørgsmål om brugen af lokalerne, så tøv ikke med at kontakte os på  
tlf. 48 24 19 07 eller på: 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    

Du kan også læse mere om forebyggelse og behandling af corona og Covid-19 her: https://www.sst.dk/corona 

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