Retningslinjer for dansen på Lokalcenter Skelager
Aarhus LinedanZe.dk

Som I ved, så er der regler der skal overholdes – Coronaregler samt regler for
Skelager.
Vi har forsøgt at lave klubbens retningslinjer, så de overholder de overordnede regler
og håber, I vil hjælpe os med at overholde dem.
Som overordnet regel skal man på Skelager bruge/bære mundbind overalt – bortset
fra det lokale, hvor aktiviteten foregår.
 Alt er sprittet af, inden salen lukkes op.
 Indgang ved den ”normale” dør – Det er skilt i ruden.
 Der er mulighed for at afspritte hænderne ved indgangen.
 Når du ankommer m/ mundbind som det første hold, der skal danse,
skal du hænge overtøjet i garderoben og tage dine ting med hen til bordet.
 Da der kun er max 9 dansere på hvert hold, benyttes KUN 1 bord.
 Når du er færdig med at danse, skal du omg. tage dit overtøj i garderoben og
forlade salen ad midterdøren ud til gangarealerne, og tage mundbind på. Men
du har så mulighed for at stå i varmen og tage overtøj på og evt. snakke lidt
med de andre på holdet.
 Du skal forlade Skelager ved at gå gennem cafeen – og dermed ud ad
hoveddøren. Der er mulighed for at afspritte hænderne ved udgangen.
 Kontaktfladerne sprittes af, så der er klar til næste hold
 Ved ankomst, når et hold danser, må du KUN hænge overtøjet – og gå direkte
igennem salen og vente i gangarealet til holdet er færdigt.
 Det vil være umuligt ikke at møde/støde på andre dansere – men HUSK
afstand og mundbind hver gang du er uden for salen
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 Det er selvfølgelig tilladt at danse med mundbind eller visir – hvis I føler bedre
tryghed ved det.
Toiletter:
 Der er håndsæbe, papirhåndklæder og håndsprit på toilettet. Der SKAL bæres
mundbind, når man går på toilettet.
 Hver enkelt sørger selv for yderligere forholdsregler ved toiletbesøg
Andet:
 Husk vandflasken. Køkkenet er lukket.
 Hold god afstand - også når vi danser

Sundhedsstyrelsens anbefalinger:
 Mød ikke op med symptomer på sygdom.
 Vask hænder tit eller brug håndsprit
 Host eller nys i dit ærme
 Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 Hold afstand og bed andre om at tage hensyn

