
Retningslinjer for brug af lokalerne i Stationen i Aulum  

Gælder fra 26. oktober 2020 og indtil videre.  

Fra 26. oktober og 4 uger frem er det nu forbudt at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, 
aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede samtidig.   

Denne begrænsning af deltagerantallet skal overholdes i Stationens lokaler.   

Lokaler:  

Alle lokaler i stueetagen i Stationen må benyttes:  

∙ Pakhuset (lokale 1)  

∙ Mødelokale 2 og mødelokale 3 - foldedøren mellem de to mødelokaler skal holdes åben.   

∙ Køkken  

∙ Handicaptoilet og toilet ved rengøringsrum.   

Lokalerne i loftsetagen må ikke benyttes indtil videre.   

Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst 1 meters afstand fra næsetip til næsetip.  

Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst 2 meters afstand ved aktiviteter med kraftig udånding, 
f.eks. sang.   

Borde og stole i mødelokalet er opstillet til siddende personer med de tilladte afstande og må derfor ikke flyttes. 
(Anden opstilling kan evt. aftales ved henvendelse til bestyrelsen).  

Sangbøgerne er fjernet fra mødelokalet, og kan kun benyttes efter aftale.   

Rengøring og hygiejne  
Arrangøren skal sørge for at lufte ud i lokalerne og for at aftørre alle kontaktflader, inden 
mødedeltagerne ankommer.   

I mødelokalerne og pakhuset skal borde, stole (sæde og ryg) og håndtag tørres af. På 

toiletterne skal trykknapper og armaturer og håndtag tørres af.   

I køkkenet skal benyttede hvidevarer, kaffemaskiner, armaturer, håndtag og bordplader tørres af.  

Der er flasker med Rodalon Sprit og aftørringspapir til brug i lokalerne. Det benyttede papir kommes 
i affaldsspanden i det enkelte rum. (Husk også at tørre lågets håndtag af efter brug). Benyttede klude lægges i 
vasken i rengøringsrummet.   

Vinduer/døre skal åbnes for udluftning nogle minutter efter hvert møde. 

Der er desuden håndsprit i lokalerne, som må benyttes af alle. 

OBS. Bestyrelsens generelle retningslinjer for brug af lokalerne skal selvfølgelig fortsat overholdes.   

Generelt  

Som udgangspunkt skal alle besøgende eller deltagere være uden symptomer på sygdom i 48 timer forinden og 
personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID 19 bør udvise stor forsigtighed. Ellers gælder de fem 
generelle sundhedsanbefalinger stadig:  

∙ Vask din hænder tit eller brug håndsprit.  

∙ Host eller nys i dit ærme.  

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

∙ Vær opmærksom på rengøring.  

∙ Hold afstand og bed andre tage hensyn.   

Ophold i lokalerne er på eget ansvar! - Bestyrelsen 


