Corona-retningslinjer for Sommerfuglene’s aktiviteter
Enhver frivillig, gæst eller entertainer, der føler sig syg eller har en mistanke om at være corona-smittet
skal blive hjemme.
Ved alle aktiviteter holdes afstand (se bordopstilling nedenfor). Der gives ingen håndtryk eller kram.
Inden gæsterne ankommer til en aktivitet afsprittes dørhåndtag, vandhaner og andre steder, som
uundgåeligt berøres af gæster eller frivillige.
Ved café og resto dækkes bordene med duge og service i.h.t. tovholderens bordplan og der lægges
bordkort ved de enkelte pladser. Alle frivillige starter med at spritte hænder, og spritter i øvrigt hænder
jævnligt. Bruger handsker i køkken og når man modtager betaling.
Ved ankomsten til resto eller café, modtages gæsterne af en frivillig ved indgangsdøren og får et skud
håndsprit til deres hænder.
I mødelokalet tager en anden frivillig imod gæsterne og anviser dem deres reserverede plads.
Der synges så vidt muligt ikke ved mødet, og hvis der synges, skal der være mindst 2 meters afstand
mellem alle personer i lokalet.
Ved servering tallerken-serveres der af en frivillig, og al drikkelse skænkes. Der må ikke stå fade, kander
eller flasker på bordene, som gæsterne selv kan tage fra.
Bordopstilling ved resto og café i Colstruphuset:

Ved de to næste bordsæt sidder personerne som markeret ved bordsættet til venstre.
I restoen inviteres seks par. Gæsterne sidder parvis sammen som markeret og altså med afstand mellem
parrene. De seks frivillige sidder som markeret med afstand til gæsterne.
Ved café anbringes bordene på samme måde, og vi kan, hvis der er tilmeldt 6 par sidde 18 personer ved de
3 bordsæt. Desuden kan der sidde 4 i sofagruppen (en ved hver side af det store sofabord). Ligeledes kan
der sidde 4 ved billardbordet. Dvs. at vi ved en café i Colstruphuset kan modtage 26 personer i alt (gæster,
frivillige og entertainer). Gæsterne placeres så vidt muligt ved de ovale borde, dog skal der være en frivillig
ved hvert bordsæt.
Hvis der kun kommer 5 par til en café, kan der kun sidde en, hvor det sjette par skulle have siddet og i så
fald kan vi kun tage imod 25 i alt. Hvis der kun kommer 4 par til en café, kan vi kun modtage 24 i alt, og så
fremdeles.
Ved café udenfor Colstruphuset er der de samme retningslinjer m.h.t. afstand, afspritning, servering.

Det er tovholderen for den enkelte café, der styrer hvor mange der kommer til caféen ved at ringe rundt til
brugerne. Da vi har flere brugere end der er plads til, ringes først til de brugere, der har størst behov, dvs.
demensramte og deres pårørende. Tovholderen laver herefter en bordplan i h.t. ovenstående.
Alle frivillige i café og resto får udleveret et mundbind og et visir. Mundbind bæres, når den frivillige har
mindre end 1 m til gæsterne (f.eks. den frivillige, der giver sprit til gæsterne ved modtagelsen, og de
frivillige der serverer og skænker drikkelse bærer mundbind under serveringen). Visiret påsætter den
frivillige sig, hvis man skal være helt tæt på en gæst i længere tid, f.eks. hjælpe en gæst på toilettet.
Mundbindene er éngangs, så de kasseres efter caféen eller restoen. Visiret kan rengøres og kan derfor
genbruges. Vi forventer ikke at få brug for visirerne, og mundbind bruges kun kortvarigt og kun af enkelte).
Der er desuden anskaffet plastichandsker.
Ved kørsel med vores brugere, skal disse sidde på bagsædet og der må kun fragtes en enkelt bruger eller et
par (demensramt+dennes pårørende) i bilen.
Skulle der under en aktivitet opstå tvivls-spørgsmål vedr. retningslinjen, er det tovholderen, der træffer en
afgørelse.
Disse retningslinjer er konfereret med Holstebro kommunes retningslinjer for ældredagcentrene og med
demenskonsulent Gudrun Stensgaard. Dog er det med mundbind kommet til i henhold til
sundhedsmyndighedernes seneste anbefalinger.
Hvis smittetrykket stiger i Holstebro kommune, så kommunen ser sig nødsaget til at stramme
restriktionerne eller helt lukke dagcentrene for ældre, følger vi med i vores aktiviteter i Sommerfuglene.
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