Kære Kursist & Underviser
Guide til sikkert samvær under Covid-19
Her på Langsøhus er vi glade for, at vi under trygge rammer, kan byde vores kursister samt
undervisere velkomne.
Vi har udarbejdet en del nye tiltag, som følge af myndighedernes anbefalinger.
Dette betyder at vi må være sammen, på en lidt anden måde end før. Alt dette gør vi for at
sikre os, at vi passer på dig og at vi sammen passer på hinanden.
Ankomst
•

Ved ankomst skal man kunne fremvise et gyldigt Coronapas, for at man må opholde sig på
Langsøhus. Har man ikke sit Coronapas, vil man blive henvist til lyntest centeret ved
Sydbyhallerne.

•

Der er krav om mundbind, når man bevæger sig rundt på Langsøhus. Vi stiller mundbind til
rådighed under hele dit ophold.

•

Vi henstiller til at man straks efter nøgleudlevering, tjekker ind på sit værelse, så vi undgår for
mange mennesker i receptionen.

Spisesal
•

Der skal bæres mundbind samt handsker ved buffeten i vores spisesal.

Fællesarealer, undervisningslokaler samt værelser
•

Bordopstilling i vores undervisningslokaler er klargjort ud fra myndighedernes retningslinjer.

•

Desinfektionsserviet udleveres ved computerudlån. Vi beder kursisten selv sørge for at
desinficere computeren inden brug.

•

Rengøringspersonalet gør løbende rent flere gange om dagen ved fællesområder, kaffestationer
samt toiletter.

•

Vi gør løbende værelserne rene samt skifter håndklæder i løbet af ugen.

•

Ved afrejse bliver alle værelser desinficeret.

Som gæst hos os forventer vi at:
•
•
•
•
•

Du/I følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
Vasker hænder samt benytter vores håndsprit regelmæssigt.
Holder afstand til dine medkursister samt vores personale.
Melder afbud til os, hvis du er sygdomsramt eller udviser symptomer på Covid19.
Får du symptomer på Covid19 under et ophold på Langsøhus, skal du straks isolere dig på dit
værelse, og kontakte læge eller vagtlæge. Personalet skal informeres på telefon. Ring på vores
hovednummer tlf. 86804050
Vores personale informerer undervisere samt de personer du evt. har haft tæt kontakt med under
kurset.

Vi glæder os til at tage imod dig/jer her på Langsøhus.
Kontakt os endeligt på tlf. 86804050 hvis der skulle opstå spørgsmål.
De bedste hilsner
Personalet på Langsøhus

