
 

 

 

Covid-19-instruks for Ungdomsklubben på Byskovvej, september 2020 
 

Klubben holder åbent tirs, ons og tors kl. 18-22 i ungdomsskolesæsonen. 

Der laves ensrette ind og udgang af klubben. Ind af hoveddøren og ud af havedøren. Vi tilbyder udendørsaktiviteter i 

så vid udstrækning som muligt. 

De unge mindes om de alm. corona-samværs-regler – hold afstand, vask/sprit hænder, host/nys i albuen – særligt 

ved ankomst til klubben og ved skift ml. aktiviteter. 

Hygiejne: 

Kontakt- og overflader rengøres af rengøringsafdelingen ml. fritidsklubbens og ungdomsklubbens brug af lokalerne.  

Alle skal vaske eller spritte hænder, når de kommer. Personalet minder jævnligt de unge om at vaske/spritte hænder 

og særligt ved skift af aktivitet. Der er adgang til sæbe og papirhåndklæde, håndsprit og håndcreme i klubben.  

Spise- og drikkevarer udleveres af personalet og på engangsservice. Der sælges kun enkeltindpakket slik/mad/drikke. 

Personalet afvasker og -spritter løbende overflader, håndtag, konsoller o.lign. ved behov. 

Indendørs: 

De unge skal holde 1 meters afstand til hinanden, med mindre de er i familie eller går i klasse sammen.  

Ved ind- og udskrivning samt reservation af computer m.v. skal de unge vaske/spritte hænder inden.  

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

Der må maksimalt være 30 unge indendørs i klubben for at afstandskravene kan overholdes. Der er sat skilte med 

maks. antal i hvert rum. Ved flere fremmødte må de unge afvises, med mindre der kan laves ’turnusordning’ for ude - 

og inde-ophold. Der må maksimalt være 15 unge i fællesrummet, 4 i computerrummet, 5 i fjernsynsrummet, 4 i 

sofarummet i kælderen og 4 i bordtennisrummet. 

Musiklokalet i kælderen må kun benyttes sammen med en medarbejder (maksimalt 6 personer), og kun i den 

udstrækning, at der vaskes/sprittes hænder før og efter, og at alle flader der berøres afvaskes/-sprittes før og efter 

brug. Brug af mikrofon kan kun ske ved brug af mundbind, eller hvis mikrofonen beklædes med en ’wipe’. Alternativt 

skal egen mikrofon medbringes.   

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

vaskes/spittes hænder før og efter brug, og personalet sikrer, at materiellet afvaskes/-sprittes mellem brug. 

Brætspil o.lign. må som udgangspunkt ikke benyttes. Enkelte spil kan, efter aftale med personalet, benyttes, men 

kun i den udstrækning, at der vaskes hænder før og efter brug,  og at personalet sikrer, at spillets dele afvaskes/-

sprittes før og efter brug. 

Sygdom: 

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

foretages yderligere efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Ved mistanke om 

symptomer har personalet ret til at vurderer og beslutter om en ung skal sendes hjem.  

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

symptom-ophør. 

Unge der bliver testet og har Covid-19 skal hurtigst muligt orientere klubbens personale på tlf. 51536840 eller 

klubbens leder på tlf. 30557838, så der kan igangsættes smitteopsporing.  

 


