Retningslinjer for genåbning af Ungdomsøen
På Ungdomsøen må du det meste, når der er Corona i luften skal vi alle sammen passe ekstra godt på os selv og
hinanden. Derfor har vi lavet nogle retningslinjer, der kan hjælpe os med at huske på, hvordan vi kan gøre det bedst.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger og skal sørge for, at
alle der besøger Ungdomsøen kan gøre det trygt og sikkert.
På nuværende tidspunkt er det muligt at besøge Ungdomsøen i grupper på op til 50 personer.
Retningslinjerne vil løbende blive opdateret så de følger alle forhåndenværende love og retningslinjer.
Generelle retningslinjer
• Vi vil så gerne have besøg af jer, men hvis du har bare de mindste symptomer på sygdom, må du ikke besøge
Ungdomsøen. Er du i en risikogruppe, opfordrer vi dig til at blive hjemme og passe godt på dig selv
• Hold øje med og følg de opsatte retningslinjer for hygiejne og adfærd, du støder på, når du er på Ungdomsøen
• Vi skal altid følge myndighedernes retningslinjer for opførsel, så vi beskytter os selv og andre bedst muligt imod
corona-smitte.
Toiletter
• Toiletter og badefaciliteter må gerne bruges, men husk at holde afstand og følge skiltningen.
• Toiletterne bliver rengjort og afsprittet hyppigt.
Flere grupper
• Vi har masser af plads på Ungdomsøen, hvilket giver os god mulighed for at hygge os sammen på afstand.
• Hvis der er flere forskellige grupper på Ungdomsøen på samme tid, vil I så vidt muligt blive holdt på god afstand
fra hinanden.
Forplejning
• Skulle vejret vise sig fra sin nederen side, må vi gerne rykke indendørs for at spise. Der står tydeligt hvor mange,
der må være i lokalet ad gangen.
• Mad over bål er altid hyggeligt, og vi må gerne benytte os af Ungdomsøens udekøkkener og bålpladser, når vi
laver mad i mindre grupper. Hvis I benytter jer af muligheden for at leje udstyr til mad over bål, skal I huske at
vaske det godt mellem hvert måltid.
• Mindre grupper kan også leje en plads i Foodlab (skolekøkken).
• Pas på hinanden og hold minimum 1 meter afstand når du skal købe snacks og bøllehatte i kiosken.
Indendørslokaler
• Vi kan se, hvor mange vi må være i lokalerne ved at holde øje med skiltningen.
Overnatning
• Vi må gerne have hyggelige aftner og nætter i telt og shelters på Ungdomsøen.
• Vi må også gerne sove på sovesalene indenfor, vi må bare ikke være så mange, som vi plejer.
• Alle sovesale (inkl. de tilhørende badeværelser) vil blive rengjort og afsprittet hyppigt.
RIB-båd
• Kaptajnen må ikke hjælpe til og fra borde, men skal nok forklare lige præcis hvordan man skal gøre.
• Overflader og materiel der er i berøring med passagerer, vil blive afsprittet imellem hver sejlads.
• Der vil være sprit tilgængelig for sejlende før og efter overfarten.
Samvær
• Vi må gerne lave aktiviteter sammen 50 personer.
• Vi skal som udgangspunkt holde 1 meters afstand til hinanden. Hvis der skal synges, danse eller være i bevægelse
skal vi holde 2 meters afstand til hinanden. En god tommelfingerregel: Kan du lugte din nabos armhulesved er du
helt sikkert for tæt på, når I dyrker bevægelse.
• Når der hygges om bål eller lignende, sidder vi kun med vores egen gruppe.
OBS.
Vi skal altid følge myndighedernes og Ungdomsøens retningslinjer såvel som Ungdomsøens personales anvisninger.

