Hindring af Covid- 19 smittespredning i HOME-START
I HOME-START Familiekontakt følger vi myndighedernes anbefalinger til begrænsning af
spredning af coronavirus og bruger vores sunde fornuft.
1.

Lokalkoordinator(er) og lokalbestyrelsesformand vurderer i samarbejde tryghed og smitterisiko ved
lokale aktiviteter. I tilfælde af markant forhøjet lokalt smittetryk bør der tages stilling til, om brug af
mundbind undtagelsesvis og midlertidigt skal være et krav pga. forhøjet smitterisiko.

2.

Der er særskilte retningslinjer for besøg i private hjem og for kørsel med børn.

3.

Deltagere skal melde afbud, hvis de har følt sig utilpas inden for de seneste 48 timer, eller hvis de inden for de seneste 14 dage - har været i kontakt med nogen, der var syge med corona virus.

4.

Deltagerantal må ikke overstige gældende corona forsamlingsforbud og bør altid begrænses i
hensigtsmæssigt omfang. Det skal opleves trygt for alle at deltage i HOME-START aktiviteter.

5.

Vurder om aktiviteten kan afholdes on-line eller udendørs.

6.

Deltagerlister ved åbne arrangementer gør det muligt at kontakte alle ved viden om smitterisiko.

7.

Giv ikke håndtryk, kindkys eller kram.

8.

Mind i al aktivitet om at holde afstand og spritte af.

9.

Sørg for håndsprit i alle typer aktiviteter. Indendørs ved lokale indgangen og på alle borde.

10. Lokaler skal rumme minimum 2 m2 per. person. Ved stående aktiviteter 4 m2 per person.

Gulvarealet kan opgøres væg til væg uanset inventar.
11. Deltagerne skal ved indendørs aktiviteter sidde med minimum 1 meters afstand. Dog to meter, hvis:
o
o
o

Der er dårlig udluftning.
Der synges eller er stående/fysisk aktivitet.
Der er personer tilstede, som er særligt sårbare i forhold til virus.

12. I aktiviter med en underviser/oplægsholder skal der være 2 meters afstand til deltagerne.
13. Lad deltagere ved indendørs aktiviteter have faste pladser. Sid gerne diagonalt/skråt overfor

hinanden. Deltagere må max sidde 15 minutter direkte overfor hinanden ansigt til ansigt.
14. Lokaler skal være under udluftning.
15. Alle kontaktflader i lokaler afvaskes eller afsprittes før og efter aktiviteten. Evt. også undervejs.
16. Prioriter om muligt individuel forplejning. Undgå ”fællesmad” fx buffet og fælles snackskåle.

HOME-STARTs retningslinjer for hindring af covid-19 smitte tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Social- og
Indenrigsministeriets retningslinjer på det sociale område. HOME-STARTs retningslinjer er underordnet aktuelle retningslinjer fra de
danske myndigheder.
Opdateteret den 21. september 2020.

HOME-START Familiekontakt
Landssekretariatet • Mageløs 12, 1. th • 5000 Odense C • kontakt@home-start.dk • www.home-start.dk

