Ålbæk Forsamlingshus - CORONA-forholdsregler
Som følge af CORONA-epidemien har bestyrelsen for Ålbæk Forsamlingshus besluttet at nedfælde
nogle retningsliner og opmærksomhedspunkter, som forhåbentlig gør det mere sikkert at bruge
Ålbæk Forsamlingshus som midtpunkt for sammenkomster. Disse bliver opdateret løbende, og er
altid tilgængelige på forsamlingshuset hjemmeside – http://www.ålbækforsamlingshus.dk
Retningslinjer ved leje af forsamlingshuset.
Det er ALTID vært/lejers ansvar at myndighedernes gældende love, regler og anbefalinger bliver overholdt.
Forholdsregler for lejer og gæster - forsamlingshuset stiller følgende til rådighed :1.
2.
3.
4.
5.

Håndspritstation ved indgang.
Håndsprit-automater på alle toiletter.
2 håndsprit-stationer i køkkenet (primært for personale).
2 Håndspritstationer i store sal. (brug ved baren/ før og efter buffet.)
Opfordring til at benytte af håndspritstationer/-automater for egen og andres sikkerhed.

For at minimere tæt kontakt personale - gæst imellem opfordrer vi til:
6. At værten fra start af sammenkomsten gør sine gæster opmærksom på at vise hensyn og følge
reglerne, så alle får en god oplevelse.
7. Vært/lejer opfordres til at vælge buffet.
8. Her tænker vi også på at man er opmærksom på at fade, skåle, sange m.m. ikke går fra hånd til
hånd.
9. Tag-selv bord med drikkevarer eller at hver gæst selv henter i baren (brug da afspritningsstander).
10. At holde behørig afstand.

Personale-forholdsregler
1.
2.
3.
4.

Håndvask og afspritning ved ankomst til forsamlingshuset.
Altid håndvask og afspritning efter toiletbesøg og rygepauser.
Minimer gæsters færden i køkkenet.
Rengøring med Multi Clean på håndtag, hvor der er færdsel, med jævne mellemrum (køleskabe,
barkøleskab, toiletter m.m.)
5. Der anvendes engangshandsker så vidt det er muligt.
For at minimere tæt kontakt personale-gæst imellem opfordrer vi til:
6. At vært/lejer vælger buffet. Her tænkes også på at man er opmærksom på at fade, skåle, sange
m.m. ikke går fra hånd til hånd.
7. At gæsterne samler tallerkener og bestik sammen ved bordene, inden det afhentes af serveringen.
8. Tag-selv bord med drikkevarer eller at hver gæst selv henter i baren.
9. Alle skal vise hensyn og færdes med omtanke.
10. At holde afstand.
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