
 

1/1 

7. oktober 20 

COVID-19 retningslinjer ved besøg i 
Dansk Journalistforbund Åboulevar-
den  
 

Det er vigtigt for os, at et besøg i forbundets lokaler foregår under trygge rammer. Her 
følger derfor en række retningslinjer, som det er vigtigt, at I overholder ved brug af loka-
ler i Aarhus. 
 
Minimum 1 meters afstand mellem jer 
I skal overholde afstandskravet på 1 meter mellem jer. Husk også at overholde dette, når 
I har evt. gruppearbejde og sidder sammen over en opgave. I de enkelte lokaler har vi 
lavet anmærkninger på stolene, så afstanden sikres mellem jer. Disse opstillinger må 
ikke ændres eller udvides. 
Der skal være 2 meters afstand fra underviseren og ud til kursisterne. 
 
Vask/sprit hænder ofte 
Rengøring og afspritning af lokalerne finder sted flere gange dagligt. I skal også selv 
sørge for god hygiejne ved at spritte hænderne ofte – særligt ved ankomsten, før og ef-
ter du tager kaffe, går i kantinen el. lign.  
 
Reducering af deltagerantal 
Når du har booket et lokale, er det vigtigt at være opmærksom på, at der gælder særlige 
begrænsninger ift. hvor mange, I maksimalt må opholde jer i lokalet. Bækken 6 deltager, 
Åen 12 deltager og Floden 19 deltager. 
 
Toiletforhold 
De 4 toiletter, som er ud til kantinen bedes benyttet af kursister og gæster. Det betyder, 
at handicaptoilettet som udgangspunkt er forbeholdt personalet og handicappede. 
 
Kantinen 
For at mindske antallet der spiser i kantinen, har vi opdelt frokosttider som følger. Kursi-
ster og mødedeltager fra Åen spiser frokost kl. 11.30 og kursister og mødedeltager fra 
Floden spiser kl. 12.30.  Vær opmærksom på anmærkninger på stolene omkring maksi-
malt antal siddepladser. Hold 1 meters afstand ved f.eks. kaffeautomaten.  
 
I tilfælde af smitte 
Hvis du bliver testet positiv for COVID-19 og indenfor de foregående 14 dage har været i 
forbundets lokaler bedes du give os besked på dj@journalistforbundet.dk  
 
Vi glæder os til at tage imod jer i trygge rammer. Ved spørgsmål angående retningslin-
jerne er du altid velkommen til at kontakte os på ea@journalistforbundet.dk . 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Journalistforbund 


