Kære Forsamlingshuse
Som aftalt herunder en lidt mere uddybet beskrivelse af hvad genåbningen fase 3 betyder
for afvikling af arrangementer i forsamlingshusene. Disse retningslinjer er et blik ind i
hvordan det ser ud lige nu, retningslinjerne ændrer sig løbende! Og hvad der er gældende
i denne uge kan ændre sig i næste. Det er derfor vigtigt at orientere sig i forhold til hvad
myndighederne anbefaler. Jeg skal nok være OBS på hvad der rør sig, og orientere jer
ved ændringer.
Afstands- og arealkrav
Der skal være en afstand på min. 1 meter for sidende aktivitet såsom foredrag og møder
og 2 meter, hvis aktiviteten involverer bevægelse. Retningslinjerne stiller krav til, at der
som minimum skal være 4 m2 pr. person, såfremt der er fysisk aktivitet og 2 m2 pr. person
ved stille sidende aktivitet. Langt de fleste fester vil høre under 4 m 2 pr. personkravet.
Max antal gæster
Forsamlingsbegrænsningen er hævet til 50 pers. men kræver stadig 4 m 2 pr. person,
såfremt der er fysisk aktivitet som dans eller lignende, 2 m 2 pr. person hvis der
hovedsageligt er tale om stillesidende aktivitet. De fleste arrangementer i
forsamlingshusene hører under 4 m2 reglen. Herunder er oplyst hvad arealkrav giver af
muligheder i de fire forsamlingshuse:
Sted

Kvadratmeter
(ca)
Annexgården
100
Ellegården
200
Jonstruphus
120
Smedegade
80

Max antal deltagere
foredrag
50
50
50
40

Max antal deltagere fest
25
50
30
20

Rengøring og hygiejne
Der skal være gjort grundigt rent forud for hvert arrangement og der skal være fokus på
hyppig håndhygiejne blandt deltagerne. Såfremt der udlejes service skal der minimum gå
4 dage ml. arrangementerne således at evt. virus er væk.
Udsatte og syge
Såfremt man er i en af udsatgrupperne eller har symptomer på sygdom skal man ikke
deltage i arrangementer.
Anbeflainger



Det anbefales at festerne lukker kl. 24
Det anbefales at alkohol indtag begrænses, så man ikke ”glemmer” retningslinjerne

Information
Furesø Kommune har lavet en række vejledninger, hvor I kan finde yderligere information
links herunder:
https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/#10-juni:-vejledning-tilforeninger-ved-brug-af-kommunale-anlaeg

https://www.furesoe.dk/media/8897/vejledning_covid19.pdf

Jeg håber, at ovenstående giver jer den nødvendige information for at kunne vejlede
arrangører om, hvorledes forsamlingshusene kan anvendes. I er velkomne til at tage fat i
mig såfremt I har spørgsmål, så må vi forsøge at finde løsninger sammen.
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