Kære brugere i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus
I forhold til de seneste udmeldinger fra Justitsministeriet og Kulturministeriet sender jeg hermed en
opdateret udgave af rammerne og retningslinjerne for vores adfærd og adgang til Telefonfabrikken.
Det er fortsat vigtigt, at vi alle:
•
•
•

Husker at holde afstand
Vasker og spritter hænder, når vi kommer og går
Bliver hjemme, hvis vi eller vores nærmeste er syge

Dernæst, må vi samles flere:
Fra i går 8. juni er forsamlingsloftet steget fra 10 til 50 personer. Det betyder, at vi har hævet maxantal
personer i de største af vores lokaler. Se hvilke her: http://www.telefonfabrikken.dk/lokaler/
Husk stadig, at:
ALLE nøgler skal opdateres på Telefonfabrikkens kontor. Det er vigtigt, at du RINGER og aftaler et tidspunkt
for, hvornår du kommer, så vi undgår kødannelse. Ring 20156508.
Når du træder inden for dørene i kulturhuset, kan du være helt tryg. Vi sørger for, at:
•
•
•
•

Der er opsat fyldte spritstandere ved alle indgange til huset
Antal max personer pr. lokale er synligt ved alle lokaler
Retningslinjerne for brugen af de forskellige lokaler er placeret ved døre til hver enkelt lokale i hele
huset
Alle lokaler rengøres dagligt i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger på området

Alle I kulturaktører sørger for, at:
•
•

Desinficere ALLE kontaktflader og brugte effekter før og efter brug af lokalet
Medbringe desinficeringsmidler og/eller sprit (min. 70% alkohol) til desinficering af ovennævnte

HVEM KAN starte op nu?
Med de seneste retningslinjer fra Kulturministeriet (fra 7.juni) kan vi nu også åbnefor det indendørs idrætsog foreningsliv. Dvs. ALLE kulturelle foreninger, ad hoc kulturskabere, private aktører og selvorganiserede
brugere, der har bookinger i huset, kan således bruge huset igen. Dvs. alle jer i:
•
•
•
•
•
•

Værkstederne
Undervisningslokalerne
Møderummene
Teatersalene
Musikere – bands
Danse- og afspændingslokaler

Dette inkluderer nu også:
•
•
•

Tankesport – bridge, skak o.l.
Billard
Al indendørs bevægelse – både højintensitet (dans, gymnastik o.l.) og lavintensitet (yoga,
mindfulness o.l.)

Det forventes at alle aktører uanset aktivitet er opmærksomme på hvilke individuelle retningslinjer
kulturministeriet opfordrer lige præcist jer til at følge https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger__7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf

Følgende lokaler i Kulturhuset er stadig helt LUKKET for al adgang indtil videre:
•
•
•

Køkkenet
Drop Inn (åbner onsdag 10.6)
Omklædningsrummene

Vi følger fortsat udmeldingerne fra regeringen nøje og holder os ajour med de tilhørende retningslinjer fra
styrelser og myndigheder. Det kan du også gøreher: https://www.sst.dk/da/corona
og https://kum.dk/covid-19/

Vi glæder os til at se endnu flere af jer

Mange hilsner
Betina Louise Kimergård

