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Nyt fra Kultur og Fritid | April 2020

Gradvis og kontrolleret åbning af udendørsfaciliteter

Kære foreninger

Sundhedsstyrelsen har givet grønt lys til en kontrolleret og gradvis
genåbning af Danmark.

Det omfatter nu også udvalgte udendørs foreningsaktiviteter.

Der er ikke tale om en åbning ”for enhver pris”, men en åbning af
aktiviteter, der umiddelbart kan ske inden for sundhedsmyndighedernes
anbefalinger og retningslinjer.

Vi er stadig nød til at være yderst forsigtige med, hvilke aktiviteter vi
kan godkende og under hvilke forhold.

Jeg tillader mig derfor at understrege, at vi pt. kun ser på aktiviteter, der
foregår udendørs, og at alle kommunale faciliteter, herunder fx adgang
til omklædning og toiletter, fortsat vil være lukket af for fritidsbrugere.

I dette nyhedsbrev vil jeg fortælle om de grundlæggende forhold, der
skal være på plads forud for en evt. genåbning, og samtidig belyse nogle
af de dilemmaer, som vores foreninger kan komme til at be�nde sig i.

Hvad er gældende lige nu?

Frem til 11. maj er alle indendørs fritidsfaciliteter lukket ned for
fritidsbrugere.
Der gælder forsat et forsamlingsforbud på over 10 personer, og
man skal holde 2 meters afstand til hinanden.
Større arrangementer (over 1.000 deltagere) er forbudt frem til 1.
september. Arrangementer op til 500 deltagere kan blive tilladt
efter 11. maj.
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Udvalgte udendørsaktiviteter kan genoptages allerede nu, under
forudsætning af, at Sundhedsstyrelsens regler og anbefalinger kan
overholdes.

Sidstnævnte vil blive italesat i dette nyhedsbrev. 

Tak for jeres forståelse for situationen

Jeg ønsker at sende en stor tak for jeres velvillighed til at stille jeres
faciliteter til rådighed til undervisning og pasning af Furesøs børn og for
jeres forståelse og tålmodighed under coronakrisen.

Vi glæder os til sammen med jer at kunne åbne endnu mere op for
fritidslivet, så vi igen kan skabe glæde og sammenhold i Furesø og
fortsætte de mange gode aktiviteter og tilbud, som I alle giver.

Når vi får grønt lys til dette, er vi klar til at tage dialogen med jer, så vi i
fælleskab, på en direkte, �eksibel og pragmatisk måde, kan �nde de
rigtige løsninger sammen og dermed afsøge svar på de mange
spørgsmål, som har meldt sig undervejs hos os alle.

Med venlig hilsen

Peter Rosgaard, centerchef
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

1. Lokale retningslinjer for genåbning af

udendørsaktiviteter i Furesø Kommune

Furesø Kommune har godkendt et sæt retningslinjer for genåbning af
foreningsaktiviteter i kommunen. Her og nu kan der kun komme
udendørsaktiviteter på tale.
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Foreningen skal tage et stort hensyn

Selvom længslen efter at vende tilbage til sin fritidsaktivitet er stor, er
det vigtigt at foreningerne fortsat efterlever Sundhedsmyndighedernes
anbefalinger og ikke glemmer coronakrisens alvor ved at komme med
hurtige og lidt lette løsninger.

Vi håber også, at foreningerne fortsat understøtter skole- og
dagstilbudsområdets retningslinjer, som går på at gennemføre
aktiviteter efter en struktur, hvor det er de samme børn og voksne, som i
små og afgrænsede hold, følges ad hele tiden.

Derudover er det vigtigt at tage høje for:

Hvordan I anvender udstyr i aktiviteten (personligt rekvisitter,
rengøring af udstyr o.l.)
Forskyder jeres aktiviteter, så I ikke stimler sammen (komme- og
gåtider, indgang og udgang)
Flytter den tredje halvleg og afvikler møder (fx generalforsamling,
bestyrelsesmøder eller andre planlægningsmøder) til den virtuelle
verden. 

Hvilke forhold skal foreningen overveje?

Hvis en forening kontakter kommunen med ønske om at genoptage
aktivitet, vil Furesø Kommune vurdere anmodningen ud fra �ere
parametre sammen med den enkelte forening:

Kan aktiviteten gennemføres med få justeringer, så de lever op til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger?
Har foreningens forbund anbefalet genåbningen? Og er
anbefalingerne i overensstemmelse med andre anbefalinger fra fx
sundhedsmyndigheder?
Og hvordan beskriver den enkelte lokale forening, at den vil
efterkomme sundhedsmyndighedernes anbefalinger om bl.a.
afstand og gruppestørrelser.

Som et eksempel vurderer vi, at Beach Volley ikke er en aktivitet, der
kan startes op i og med, at det er uundgåeligt at holde de 2 meters
afstand, når spillerne mødes ved nettet.

Tennis har vi fx godkendt, og kun double-tennis, hvis spillerne er fra
samme husstand.

Kontakt forvaltningen, hvis foreningen ønsker at genåbne 

Alle foreninger, som ønsker at genåbne for aktivitet, skal sende en mail
til Kultur- og fritidsforvaltningen på fritid@furesoe.dk.

Mange brugere til få kvadratmeter
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Som tidligere nævnt er vi lige nu i gang med at lægge et stort puslespil
med at fordele kvadratmeter til pasning og undervisning af børn.

Behovet for at tilbyder faciliteter til dette, er vi desværre nød til at
efterkomme før andre aktiviteter, som det er lige nu. 
 

Læs Furesø Kommunes retningslinjer for genåbning af aktivitet
og �nd kontaktinformationer her

2. Begrænset brug af faciliteter, der bliver

brugt af børn til skole- og dagtilbud

Flere fritidsbrugere har igennem den seneste uge stillet deres faciliteter
til rådighed for børne- og skoleområdet. Dette sikrer, at vi kan give
Furesøs børn og unge optimale rammer til at genstarte hverdagen trods
skærpede krav til fx gruppestørrelser m.m.

Samtidig åbner det selvfølgelig for nye spørgsmål, når der opstår et
ønske om at kunne bruge en udendørsfacilitet til både
skoleundervisning og fritidsbrug, da alle faciliteter pt. kun må have én
fast brugergruppe

Få brugere indgrænser smittefare

Børne- og skoleområdet er nemlig underlagt skærpede krav til
sammensætning af børn og voksne i små og afgrænsede, faste grupper,
der kan sikre en minimeret smitterisiko.

I praksis betyder det, at faciliteter (indendørs- og udendørs), der pt.
anvendes til pasning eller undervisning af børn, ikke anvendes til andre
aktiviteter, og at det kun er den samme gruppe af børn og voksne, som
har sin daglige gang på stedet.

Dette kan besværliggøre opstarten af en udendørsaktivitet, da �ere
brugere af samme arealer strider mod nogle af de grundlæggende

https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/#retningslinjer-for-genaabning-af-udendoersaktivitet
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principper, der arbejdes ud fra ifm. genåbning af skole- og
dagtilbudsområdet.

Nye skolebørn:
Efterspørgslen på kvadratmeter stiger til maj 

Dertil kommer, at vi i de kommende uger vil være optaget af at tilpasse
dagtilbuds- og skoleområdet til det store ryk, hvor ca. 400 børn skal
�ytte fra børnehave til FFO, og fra FFO til skole. 

En opgave, der ikke gør brugen af kvadratmeter nemmere samt en
opgave, hvor det på ny kan blive nødvendigt at søge hjælp blandt
kommunens mange foreninger og frivillige.

Derfor vil jeg bede jer om at tage disse forhold med i jeres betragtning,
inden I eventuelt beslutter jer for at genoptage en konkret aktivitet.

3. Alle kommunale faciliteter er fortsat lukket 

Furesø Kommune er fortsat forpligtet til at holde alle kommunale
faciliteter lukket for adgang for bl.a. fritidsbrugere frem til d. 11. maj.

Overvejer du at opstarte aktiviteter i din forening, så vær opmærksom
på:

at der ikke vil være afgang til bad, omklædning, toiletter m.v., som
ligger i tilknytning til udendørsfaciliteter.
kommunale faciliteter og foreningsfaciliteter, som anvendes af en
fast gruppe af børn og voksne til pasning eller undervisning,
dagligt bliver lukket ned efter dagens brug og rengjort til dagen
efter for at reducere smitte med coronavirus.  
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4. Anbefalinger fra forbundene

Flere landsforbund har alle udsendt retningslinjer for, hvordan
foreninger kan genåbne for aktivitet.

Retningslinjerne er selvfølgelig tilpasset til de enkelte sportsgrene, og vi
holder løbende øje med de udmeldinger, som I også får.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer først

Vi ønsker dog at understrege, at Furesø Kommune ønsker at håndhæve
Sundhedsstyrelsens retningslinjer som de vigtigste og anmode om, at de
til hver en tid efterkommes. Også selvom et forbund åbner op for noget
andet.

Som eksempel har Dansk Forening for Rosport genåbnet for og
anbefalet aktivitet i både med op til 3 personer, selvom
afstandsanbefalingerne på 2 meters afstand ikke kan efterkommes. 

Vi vurderer, at dette ikke lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer,
hvorfor vi ikke umiddelbart kan tillade dette. 

I Furesø Kommune har vi således skærpet rosportens anbefalinger ved
kun at tillade �ere personer fra samme husstand i bådene, hvorved
afstandskravet bortfalder.

5. Retningslinjer for det offentlige rum
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Når vi mødes i det offentlige rum, er det vigtigt, at alle følger
Sundhedsstyrelsens forholdsregler for at holde corona-virussen i skak.

Foreninger, som ønsker at genåbne for aktivitet, skal medtage
nedenstående retningslinjer i deres tanker, når I vurderer, om det er
muligt at gennemgøre jeres aktiviteter i overensstemmelse med
sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Vi må ikke glemme at tage vores forbehold

For Furesø Kommune er det helt afgørende, at de generelle krav og
anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes:

At man ikke må samles �ere end 10 personer
At man skal holde 2 meters afstand til andre mennesker. Smitte
overføres hyppigt via dråber, som smitter fra person til person ved
fx nys og host.
At man undlader håndtryk, knus og kram.
At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit,
da der ikke er adgang til bade- og toiletfaciliteter, og undgå så vidt
muligt at røre ved kontaktpunkter som fx håndtag. Vask hænder
hyppigt og grundigt og undlad at røre dig selv i ansigtet.
At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx
feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde
symptomer.
At man holder ekstra afstand til mennesker, som ser syge ud samt
personer i risikogrupper som de�neret af Sundhedsstyrelsen.
At man i forbindelse med træning og brug af udendørsfaciliteter så
vidt muligt anvender personlige rekvisitter (fx ketsjer og
golfkøller). Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt
opmærksomhed på rengøring af fælles kontakt�ader med fx sprit,
hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
At foreningen opsætter plakaten fra Sundhedsstyrelsen med gode
råd til udendørsidræt opsættes 

Download plakat Sundhedsstyrelsens retningslinjer

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakat_Til-dig-der-traener-udendoers
https://www.sst.dk/da/corona/FAQ
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Du modtager denne mail, fordi   er registreret som aktiv i en bestyrelse i en forening i Furesø

Kommune. Hvis du ikke længere er aktiv i foreningsbestyrelsen, skal foreningen selv opdatere

kontaktinformationer på foreningen i www.aktivfuresoe.dk 

http://www.furesoe.dk/corona
http://www.furesoe.dk/voresfures%C3%B8
https://mailvia.ritzau.dk/templates/preview_insert/content_type/email_content/email_content_id/601/type/primary/contacts_id/unsubscription-alert

