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I marts måned blev stort set hele samfundet lukket ned. 

Lukningen kom meget brat og overordentligt omfattende og 

havde til formål at hindre spredningen af COVID-19-smitten. 

Konsekvenserne er meget omfattende, og berører alle dele af 

samfundet.  

 

Lukningen berører også foreningslivet og har haft stor 

indflydelse på aktiviteterne. Heldigvis har den tidlige indsats 

også betydet, at det har været muligt at begrænse 

smitteudbredelsen, og at samfundet stille og roligt kan 

genåbne nu. 

 

Det er vigtigt at understrege, at lukningen af faciliteterne er 

sket ud fra et overordnet ønske om at begrænse 

smittespredningen og samtidigt tage hensyn til genåbningen 

af samfundet, både økonomisk og socialt.  

 

Derfor er der også mange eksempler på, at faciliteter er åbnet 

delvis for nogle aktiviteter, mens andre ikke er blevet 

genåbnet. 

 

Smitten er luftbåren, og derfor er risikoen størst ved fysisk 

aktivitet, råb eller sang, ligesom den også overføres ved 

fysisk kontakt eller fælles berøringsflader, f.eks. når 

rekvisitterne bruges af flere deltagere. 

 

 

 

På den baggrund er åbningen af faciliteterne startet med 

udendørsfaciliteter, derefter indendørs med begrænset fysisk 

aktivitet, mens badefaciliteter eller høj fysisk intensitet, f. eks 

svømmehaller og fitness centre, åbner sidst. 

 

Begrænsningen i den fysiske kontakt betyder også, at det 

ikke er muligt at forsamles mere end 100 personer ad 

gangen, dog med nogle enkelte undtagelser.  

 

Der er ligeledes indført et arealkrav for indendørsaktiviteter, 

således at der skal være mindst 4 m2 gulvareal pr. person i 

lokalet eller vandareal i svømmehallen. Hvis deltagerne 

sidder på faste pladser/stole, er det dog tilstrækkeligt med 2 

m2 pr. deltager. 

 

I Furesø Kommune er genåbningen af skoler og 

daginstitutioner prioriteret først.  

 

Samtidigt betyder smitterisikoen, at arealkravet er betydeligt 

større end sædvanligt, og det har derfor været nødvendigt at 

anvende en række fritidsfaciliteter til disse formål. I disse 

faciliteter vil foreningsbookinger blive afbooket. Såfremt I 

ønsker at gennemføre aktivitet, skal I derfor booke et andet 

ledigt lokale i www.aktivfuresoe.dk. 

 

TIL ALLE  

FORENINGER 
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Der er som nævnt tale om en dråbesmitte, og derfor er der 

også flere generelle retningslinjer, som alle skal holde sig for 

øje for at bidrage til begrænsningen af smitteudbredelsen. 

 

Generelle betragtninger: 

 Bliv hjemme ved symptomer som f.eks. feber, hoste, 

muskelømhed - og gå straks hjem selv ved milde 

symptomer. 

 Vær særligt opmærksom på håndhygiejne - brug 

håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder 

med vand og sæbe. 

 Host eller nys skal ske i albuen eller i et 

papirlommetørklæde. 

 Vær opmærksom på, at frivillige i risikogrupperne ikke 

bør udføre træner- eller instruktørarbejde indtil videre. 

 Ligeledes bør det vurderes om aktiviteter for 

medlemsgrupper i risikogruppe gennemføres for 

nuværende. 

 Brug så vidt muligt eget udstyr og rekvisitter. Hvis ikke 

det er muligt, skal udstyr afsprittes før og efter brug. 

 Hold en afstand på mindst 1 meter til andre personer, 

eller 2 meter ved fysisk aktivitet med høj puls. 

 Hold også mindst 2 meters afstand mellem trænere og 

ledere, når der gives instruktioner mm. 

 

Det er tilladt at have kortvarig fysisk kontakt med andre ved 

f.eks. hjælp ved skader eller aktiviteter med kortvarig fysisk 

kontakt.  

Ved lege og træning er det dog vigtigt, at der til gengæld er 

ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger. 

 

Nu er der givet mulighed for også at benytte 

indendørsfaciliteter, og der er udformet retningslinjer særligt 

i forhold til hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.  

 

Det er vigtigt at understrege, at det er den enkelte forening, 

der selv har ansvaret for, at alle retningslinjerne overholdes. 

 

Det er således også den enkelte forening, der skal sikre at 

afspritning, afstandskrav, deltagerantal etc. er i 

overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger.  

 

 

Foreningen skal desuden sikre: 

 Sørg for, at der er opsat håndsprit i de lokaler I benytter. 

 Hold afstand på 1 meter – marker eventuelt med 

afstribning på gulvet. 

 Sørg for hyppig og grundig rengøring/afspritning af 

fælles kontaktpunkter (f.eks. håndtag til døre og skabe, 

lyskontakter, gelænder, vandhaner og redskaber) 

minimum én gang dagligt, oftere ved mange berøringer 

og altid når I forlader lokalet efter endt aktivitet 

 

Furesø Kommune sikre at der er håndsprit tilgængeligt ved 

hovedindgangen til de faciliteter der har offentlig adgang. I 

alle øvrige faciliteter og i de enkelte lokaler er det foreningen 

selv der skal sikre at der er sprit til stede. 

 

Kultur- og fritidsområdet omfatter et meget stort og alsidigt 

tilbud om aktiviteter. De fleste foreninger er også tilknyttet 

en hovedorganisation eller lignende, der varetager 

udviklingen af de enkelte aktiviteter. 

 

Derfor opfordrer vi alle foreninger til at søge yderligere 

informationer om særlige forhold, der gælder lige netop for 

deres aktiviteter. Vi anbefaler derfor kraftigt, at foreningerne 

også søger vejledninger hos deres egen landsorganisation, 

specialforbund eller Kulturministeriet. 

 

Til foreninger, der ejer egne lokaler, har en 

driftsaftale (rengøringsaftale) med Furesø 

Kommune eller er enebruger af et lokale: 

 

 Planlæg adgang til faciliteten så det undgås, at for mange 

samles på fællesarealerne eller der opstår kø. 

 Foreningen skal sikre, at de nye krav til rengøring 

overholdes - daglig rengøring.   

 Sikre at kontaktflader løbende bliver aftørret/afsprittet - 

efter hver bruger. 

 Sørg for lovpligtig skiltning - skilte kan downloades fra 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 Sørg for hyppig og grundig rengøring af toiletter. Alle 

overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. 

Undgå fælles håndklæder, og brug i stedet papir. 

 Skraldespande tømmes dagligt og altid inden de fyldes 

helt. 

 

Specielt for forsamlingshuse: 

Furesø Kommune råder endvidere over flere 

forsamlingshuse, der kan bruges af borgerne til private fester 

og lignende.  

 

Det gælder også her, at det er lejeren, der er ansvarlig for at 

retningslinjerne for den konkrete aktivitet overholdes.  
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I de forsamlingshuse der er drevet af en lokal 

brugerbestyrelse, er det dennes ansvar at alle anbefalinger til 

brugen af faciliteten overholdes (se afsnit om foreninger der 

har en driftsaftale med Furesø Kommune). 

 

Det gælder således, at brugerne er ansvarlige for, at både 

forsamlingsforbuddet på højest 100 personer i lokalet samt 

kravet om mindst 4 m2 gulvareal pr. person overholdes.  

 

Det gælder endvidere, at der skal holdes mindst 1 meters 

afstand mellem deltagerne..  

 

Der bør iagttages særlige forholdsregler for brug og 

rengøring af køkken og service. 

 

Det er meldt ud, at Bryllupper og større fester kan afvikles 

med mulighed for at samle op til 500 personer under særlige 

forhold, hvis det foregår i en restaurant, der står for 

forplejning og lokaler. 

 

Det er ikke tilladt at leje et forsamlingshus eller lignende og 

samle 500 personer. 

 

 

Opdateret 8. juli 2020 
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