Vi passer på hinanden!
• Afsprit hænder når du ankommer, når du forlader IM-Huset samt ved
toiletbesøg.
• Hold 1 meters afstand (fra næse til næse) til alle, du ikke deler husstand med
(og 2 meters afstand ved sang). Når man bevæger sig rundt til møder, skal der
bæres mundbind eller visir. (Mundbind forefindes, hvis du har glemt
)
• Placering i mødelokalet som anvist ved opstilling af borde og stole.
Der må være op til 138 deltagere i mødesal og caféområde (2 m2 til hver).
• Benyt engangshandsker samt mundbind eller visir ved ALLE køkkenopgaver
og servering: – ved borddækning, opvask, anretning af brød/kage samt
ophældning af kaffe og te! (Engangshandsker og mundbind findes i køkkenet).
• Nem, enkel og sikker servering: F.eks. købt kage, brød eller is. Hjemmebag er
OK, men HUSK handsker ved håndteringen af bagværket! Opvask af service er
en sikker løsning. For nemheds skyld kan kaffehold benytte engangsservice.
• ALLE brugte flader og håndtag aftørres med blanding af grundrens efter
HVERT arrangement – af kaffeholdet eller dem, som det aftales med.
Husk brug af engangshandsker ved rengøringsopgaver!
• ALLE toiletter og håndvaske vaskes af i blanding af grundrens efter HVERT
arrangement – af kaffeholdet eller dem, som kaffeholdet aftaler det med.
• Benyttede musikinstrumenter, pc, mixerpult og mikrofoner aftørres med
desinficerende servietter efter HVERT arrangement - af brugerne.
(Desinficerende servietter er ved mikserpulten).
• Familier bedes selv medbringe legetøj til børnene. Ind til videre må IM-Husets
legetøj ikke benyttes.
• IM-Husets sangbøger benyttes ikke medmindre sangbøgerne efterfølgende
kommer i 48 timers karantæne. Noter dato og tidspunkt for evt. brug.
• Lad os hjælpes ad med at passe på hinanden 😊
- og tilbyd gerne en hjælpende hånd til ovenstående rengøringsopgaver!
Er der spørgsmål, så kontakt endelig mødeleder eller en af os i bestyrelsen!
Venlig hilsen Bestyrelsen for Esbjerg Indre Mission

