
 

 

 
 

Fritidsklubben på Byskovvej,  

Instruks ift. Covid-19,  

Oktober 2020 
 

Klubben holder åben i normal åbningstid – hverdage kl. 13-18. 

Vi tilbyder udendørsaktiviteter hver dag, hvis vejret tillader det. Så husk egnet tøj. Der er separat ind- og udgang til 

klubben (ensrettet). 

Der må maksimalt være 30 børn indendørs i klubben for at afstandskravene kan overholdes. Ved flere fremmødte 

laves der ’turnusordning’ for ude- og inde-ophold. 

Forældre bedes blive udenfor klubben ved evt. afhentning. 

Børnene mindes om de alm. Covid-19 samværsregler:  

Hold afstand (1 meter), Vask/sprit hænder, Host/nys i albuen. 

Indendørs: 

Der er opsat skilte med maks. antal personer i hvert rum i klubben. 

Musiklokalet i kælderen bruges primært til opbevaring af tasker og overtøj. Anden brug af lokalet, sker kun efter 

aftale med personalet.   

Kun personalet har adgang til køkkenet. Tablets betjenes kun af personalet.  

Siddepladser afskærmes, så der er minimum 1 meter ml. hver. 

Computere, billard, bordtennis og playstation kan benyttes, men kun efter aftale med personalet. Der skal vaskes 

hænder før og efter brug og personalet afvasker/ afspritter materiellet mellem brug.  

Brætspil o.lign. må ikke benyttes. Enkelte spil, som kan rengøres efter hver brug, kan dog benyttes efter aftale med 

personalet. 

Hygiejne: 

Børnene vasker/spritter hænder, når de ankommer, og før de indskriver/udskriver sig og reserverer computer mv. 

Personalet minder løbende børnene om at vaske/spritte hænder, særligt ved skift af aktivitet. Der er adgang til 

håndsprit og håndcreme i lokalerne.  

Spise- og drikkevarer udleveres på engangsservice.   

Personalet vasker og spritter løbende overflader, håndtag, konsoller o.lign. af.  

Sygdom: 

Børn med symptomer sendes hjem, og forældre samt klubleder kontaktes. Herefter tages stilling til, om der skal 

foretages yderligere efter retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. 

Børn, der er syge eller hvor der er konstateret Covid-19 i familien, må ikke komme i klubben før 48 timer efter 

symptom-ophør. Medarbejderne beder familierne om, at give besked til klubben i tilfælde af konstateret Covid-19. 

Hvis et barn er hjemsendt fra skole pga. screening for Covid-19, følges de samme regler i fritidsklubben. Barnet må 

komme i fritidsklubben efter 7 dage, eller før dette, hvis en corona-test er negativ. 

 


