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Att

alla som kommer måste vara symtomfria

Att

alla använder handsprit som står vid ingången till lokalen

Att

närmaste (anvisade) entré används, kan innebära att inte alla lokaler blir lika tillgängliga
(trappor kan förekomma)

Att

det i vissa lokaler inte finns tillgång till toalett

Att

det kommer finnas ett begränsat antal personer som får vistas i lokalen (se lista nedan)

Att

vi kommer ha personal närvarande under alla evenemang för att eliminera fysiska kontakter
mellan deltagarna samt innan och efter

Att

vi placerar ut deltagarna (stolar) med mellanrum

Att

om den enskilde behöver någon form av hjälp under evenemanget ska omsorgsassistent
från arbetsgruppen följa med

Att

det är anmälan till alla evenemang

Att

att den enskilde har med sig jämna kontanta medel

Att

vid fika plastas kakor/bullar in och vi serverar fika vid borden

Att

städning efter evenemang görs i form av ytdesinfektion av bord, handtag och andra utsatta
ytor

Att

lokalerna inte är öppna för bokning av föreningar

Då vi måste begränsa antalet deltagare på evenemangen och det är viktigt att tillgodose många
behov, kan det innebära att vi får plocka ihop grupperna så alla som vill får möjlighet att vara
med på något. I första läget vänder vi oss till personer som har insatser i form av hemtjänst från
socialtjänsten.
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MAX ANTAL PERSONER OCH LOKAL
ALSBOKNUTEN, ALGUTSBODA
Lokalen nedanför restaurangen: 15 personer

DACKE, VISSEFJÄRDA
Källaren: 15 personer
Restaurangen: 25 personer
Vävstugan: I samråd med de som har vävarna

LOKET, EMMABODA
Vinterträdgården: 25 personer
Loket lokalen: 25 personer
Vävstugan: I samråd med de som har vävarna

TRÄSKON, LÅNGASJÖ
Restaurangen: 25 personer

LINDÅS TRÄFFPUNKTEN
Halva stora lokalen: 25 personer
Vår lokal: 5 personer
Biosalongen: 25 personer
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