
VINDERUP  HALLERNE
Halvej 2B, 7830 Vinderup, Telf.  97 44 18 75  

Hovedsponsor: Sammen får vi det til at ske

 

Velkommen i Vinderup Hallerne  
VI HAR FOKUS PÅ CORONAVIRUSSEN 
Vi tager smittefaren af Coronavirussen meget alvorligt, og følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her kan du 
se, hvilke tiltag vi har sat i gang, og hvad du som bruger og besøgende bør gøre. 

HVAD GØR VI I VINDERUP HALLERNE ? 
Vi har øget rengøringsfrekvensen og styrket rutinerne i vores centre for at sikre, at du har trygge og rene 
omgivelser at færdes i. Vi vil rengøre flader, som primært er i kontakt med hænder oftere (f.eks. dørhåndtag). 
Der er derudover placeret håndsprit flere steder rundt omkring i centret. 

HVAD SKAL DU SOM BESØGENDE I CENTRET ? 
Hvis du for nyligt har rejst i Corona berørte områder, og derfor er i karantæne – frivilligt eller beordret – beder 
vi dig om at blive hjemme eller undgå at komme i vores center i karantæneperiode. 

Føler du dig syg, skal blive hjemme, indtil du igen er frisk. Det gælder også 
uafhængigt af Coronavirussen. Husk at være ekstra opmærksom på din 
hygiejne, som er endnu vigtigere nu. 

Det er meget vigtigt, at vi alle hjælpes ad, med at overholde alle 
retningslinjerne. Så venligst respekterer følgende begrænsninger. 

PÅBUD OM BRUG AF MUNDBIND I CAFEEN 
Der indføres ligeledes pligt at fører mundbind i vores 
Café for ALLE på 12 år og derover. Mundbindet må 
først fjernes når man sidder ned. Vinderup Hallerne 
stiller IKKE mundbind til rådighed. 

FORSAMLINGSFORBUD PÅ MERE END ER FORBUDT 

- Med følgende maks. begrænsninger 

Cafe   50 Personer 

Mødelokalet  20 Personer 

Klublokalet  36 Personer 

Aktivitetslokalet  20 Personer 

Hal A   50 Personer 

Hal B   50 Personer 

Lille bassin    5 personer 

Mellem bassin  10 personer 

Sauna     4 personer 

Stort bassin  50 personer 

Bruserum    5 personer 

Omklædning  20 personer

DET ER VIGTIGT AT VI ALLE OVERHOLDER DE 5 RÅD FRA SUNDHEDSSTYRRELSEN 

 


