Velkommen tilbage!
Velkommen tilbage til en anderledes hverdag, hvor vi i lang tid
fremover skal fortsætte med at:


holde 2 meters afstand



undgå fysisk kontakt



vaske hænder tit og



spritte hænder af hver gang vi går ind i et nyt lokale

Vi har indrettet nogle af lokalerne anderledes, så vi bedre kan sidde med god afstand, ligesom nogle af aktiviteterne kommer til at
foregå udendørs.
Caféen er helt lukket, så du skal selv medbringe frokost og drikkevarer.

Genåbning af Rude Skov
Når du kommer:


Du møder kl. 10 (bus fra Birkerød station kl. 9.54, på
Ebberød kl. 10.05)



Når du ankommer, stiller du dig på et afstandsmærke
uden for Hus 7, hvor en personale tager imod dig.



Du får besked om, hvor du skal gå hen til morgensamling.



Du afleverer din madpakke til en personale.



Til morgensamling sætter du dig på den stol, der er
mærket med dit navn.



Efter morgensamlingen arbejder du i den gruppe, du
er tilknyttet.



Frokostpausen er fra 12.00-12.30.



Du får anvist en plads, hvor du skal spise. Din madpakke er lagt frem.



Efter frokost går du tilbage til din arbejdsplads.



Du har fri kl. 14.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, så ring til os på:
4611 3667

Genåbning af Rude Skov

Vask dine hænder tit

Rengør din arbejdsstation

Host eller nys i dit ærme

Hold kontaktflader rene

Sprit din telefon af

Ryd op efter dig

Begræns fysisk kontakt
Hils med albuer eller skosnuder

Brug håndsprit ofte

Genåbning af Rude Skov

Bliv hjemme hvis du føler dig sløj og/eller har symptomer på covid-19
som fx: ondt i halsen, tør hoste, feber eller vejrtrækningsbesvær.
.
Ring til os hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan tage på arbejde.

Du skal blive hjemme i to døgn, efter du ikke længere har symptomer på
sygdom.

Hold afstand til dine kollegaer, personalet, chauffører, pårørende og
hvem du ellers møder på Rude Skov, så hjælper du med til at beskytte
dig selv og andre.
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