Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af FTS’ aktiviteter fra den 8. juni
2020
Hvis vi beslutter at genåbne for FTS’ aktiviteter den 8. juni, vil der ikke være
tale om en tilbagevenden til tiden før COVID-19. Endelig beslutning vil blive
offentliggjort på hjemmeside og Facebook i ugen efter pinse.
De fuldstændige retningslinjer for genåbning af FTS’ aktiviteter kan rekvireres
ved henvendelse til Jesper Hougaard Larsen på e-mail: jhla@km.dk
Med afsæt i de af kirkeministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte
Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre
trossamfund vil en mulig genåbning af FTS’ aktiviteter tidligst finde sted fra
8. juni 2020. Der tages dog forbehold for, om denne genåbning er mulig. Indtil
videre vil vi dagligt holde os orienteret om udviklingen af covid-19 og
smittetrykket i den forbindelse og beslutte om det er muligt at genåbne alle
eller nogle af FTS-aktiviteter fra 8. juni 2020.
a) FTS ønsker at sikre en forsvarlig afvikling af aktiviteter under
hensyntagen til de af Kirkeministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed
udsendte retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og
andre trossamfund. Med forsvarlig afvikling er hensynet til menighed,
brugere, frivillige, ansatte og bestyrelse det helt afgørende
udgangspunkt. Det skal være forsvarligt at være ansatte, frivillige,
kirkegængere og brugere i FTS under COVID-19 at deltage i vores
forskellige aktiviteter og tilbud.
b) Efter en grundig opmåling af lokaler og kontorer i Frue Kirkestræde 14,
st. vil der være maksimalt kunne være 10 mennesker i FTS’ lokaler
samtidig.
c) Porten ud til vejen ved Frue Kirkestræde er aflåst i åbningstiden.
Brugere/besøgende kan derfor ikke ”bare gå ind” i FTS lokaler
d) Der opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer
på Coronavirussygdom (COVID-19), bør isolere sig i hjemmet, og om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
e) Personer, som er smittede eller har symptomer, vil ikke have mulighed
for at komme i FTS’ lokaler efter en genåbning.
f) Besøgende med øget risiko bør overveje, om de deltager fysisk i FTS’
aktiviteter. For ansatte og frivillige med øget risiko, f.eks. gravide eller
ældre, anbefales det, at projektlederen i dialog med den enkelte
medarbejder/frivillige laver en konkret og individuel vurdering med afsæt
i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området.
g) Der er hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt. Der bruges IKKE fælles
håndklæder på toiletter og køkken. Der er papirautomat og flydende
håndsæbe på begge toiletter.

h) Et besøg i FTS’ lokaler må maks. vare 45 minutter. Afstand mellem dem,
der er i lokalerne skal være 1 meter; dog 2 meter, hvis det drejer sig om
mødet med mennesker med øget risiko.
i) Bøger, spil og computere, som forefindes i FTS’ lokaler må IKKE bruges.
Besøgende må gerne medbringe egne bøger og
computere/tablets/telefoner.
j) FTS er meget opmærksom på beskyttelse af medarbejdere og frivillige
og tager udgangspunkt i det særlige informationsmateriale, der er
udarbejdet om dette.
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