
Foreningen Aktiv 

Retningslinjer  

for brug af træningslokalet på Aktiv Centret 

På Aktiv centret har vi stor fokus på, at vi passer på os selv og hinanden, så længe Covid 19 spøger. Det er 

derfor vigtigt, at alle brugere af huset følger nedenstående retningslinjer. Vi skal sikre, at de medlemmer der 

er særligt sårbare ift. smitte, trygt kan komme og deltage i aktiviteterne og det stiller krav til alle der kommer 

i huset.  

Det kræver, at vi: 

• Har god håndhygiejne – vasker hænder/bruger sprit flere gange dagligt og undgår berøring i 

ansigtet. 

• Hoster og nyser i ærmet. 

• Holder afstand til hinanden: 

o To meter (to armslængder)  

• Føler du dig ikke fuldstændig symptomfri i forhold til Covid 19 (hoste, forkølelse, ondt i halsen) 

så bliv hjemme. 

 

Særligt for Foreningen Aktiv: 

Kom omklædt, da der ikke er mulighed for omklædning – Omklædningsrummene er lukket. 

Når du ankommer til Træningssalen: 

• Benyt den indgang der går direkte ind i træningssalen udefra (den hvor I benytter kode). 

• Sprit dine hænder når du kommer ind i lokalet. 

 

Under aktiviteten: 

• Hold 2 meters afstand til andre brugere – kun en person på hver 2. maskine. 

• Begræns færden på gangen og bliv i træningslokalet med undtagelse af toiletbesøg. 

• Toiletbesøg foregår på toilettet der ligger som det første på højre hånd, når du går ud på 

centergangen og drejer til højre. Du spritter hænder før og efter. 

• Før du forlader en maskine aftørres alle de steder, hvor du har rørt ved maskinen med klud og 

sæbevand.  

Efter aktiviteten: 

• Benyt den samme dør til udgang 

• Sprit dine hænder inden du går hjem. 

Der er håndsprit og kit til aftørring af maskiner (se billede). Du tager en ren klud i 

den sorte kasse. Putter sæbevand fra pumpen på kluden, så den er fugtig og 

aftørrer maskinen du har brugt, inden du går videre til den næste maskine. 

Brugte klude smides i posen i trådkurven. 

MAX. 8 personer i træningslokalet 

 

Vi kan alle glemme ovenstående retningslinjer, når vi bliver opslugt og har det 

godt. Derfor minder vi hinanden om det, med et glimt i øjet! 


