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Kære medlemmer
Vi har i bestyrelsen udarbejdet retningslinjer for brug af værkstederne i henhold til sundhedsstyrelsens og
socialministeriets krav og anbefalinger, således at genoptagelse af arbejdet i værkstederne kan fungere så
betryggende som muligt.
Der er sat en masse opslag op i værkstederne med påmindelser om de generelle råd og retningslinjer, samt
specifikke retningslinjer for brug af vores værksteder.
Vi opfordrer alle brugerne til at sætte sig grundigt ind i retningslinjerne og tage hensyn til, at en stor del af
vores brugere faktisk tilhører risiko gruppen. Rengøringen er blevet en mere omfattende affære, som der
skal afsættes tid af til, inden man forlader stedet. Se vores skrivelse: Retningslinjer for brug af
værkstederne. Den hænger på opslagstavlen i Atelieret
Alle har hver især ansvaret for at retningslinierne overholdes, men kontaktpersonerne er nu blevet tildelt
det overordnede ansvar for de respektive grupper. Når kontaktpersonen ikke selv kan være til stede, skal
ansvaret uddelegeres til en anden i gruppen.
Hvis den enkelte gruppe er for stor, så fordel jer ud på de andre lokaler - eller del jer i 2 grupper. I det
vedhæftede skema : Faste reserveringer af værkstederne, kan i se, hvornår der er plads. Giv Hanne
Aagaard besked, hun vil så sætte det ind i skemaet - husk også at skrive, hvem der er kontaktperson.
Hvis man arbejder i et af de andre værksteder, skal man tage sine materialer med sig "hjem" igen.
Eftersom alle fælles materialer skal vaskes eller sprittes af efter brug, vil det være lettest at tage sine egne
ting med, så vidt det kan lade sig gøre.
Husk at checke retningslinjer og løbende opdateringer, som hænger på opslagstavlen i Atelieret. Vi vil skrive
datoer på alle vores meddelelser, så man kan læse den nyeste version hele tiden.
Til hænderne er der hånddesinfektion, sæbe og engangshåndklæder til rådighed i de 3 værksteder.
Tit kontaktfladerne er der sprit på sprayflasker, rengøringsmiddel til overflader, engangsklude og
køkkenrulle.
Kontakt os endelig, hvis i synes, der mangler noget - eller ved tvivls spørgsmål.
Vi glæder os til at kunne genoptage vores kunstneriske udfoldelser i værkstederne og være sammen igen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

