
 

 

      

 
 

Brugerinformation 

 

Gode nyheder om sæsonstart 
20. juli 2020 

 

Kære foreningsleder 
 

Håber du har haft en god sommer. 

 

Idrætsområdet er nu i fuld gang med at gøre klar til sæsonstart efter sommerferien. 

En sæsonstart som ikke helt ligner de tidligere år. 

 

Vi er fortsat udfordret med Covid-19 reglerne dog i væsentligt mindre grad end det, vi var udsat for i foråret. 

Med en stor forståelse fra Jeres specielforbund og ikke mindst Jeres aktive medvirken er alle aktiviteter nu godt i gang. 

 

Vi har dog fortsat en udfordring med de skærpede rengøringsregler for brug af omklædnings- og baderum, men er nu i 

samarbejde med Rødovre Kommune Rengøring, kommet frem til en åbning af disse. 

 

Der vil dagligt blive gennemført en grundig rengøring, toiletter vil blive rengjorte om morgenen og midt på dagen. 

Endvidere vil hallens personale løbende aftørre håndtag og kontaktflader. 

. 

Nedenstående regler er fortsat gældende: 

 Der skal være mindst 1 meters afstand mellem hver person i omklædnings- og baderum. 

 Hver enkelt brugere skal selv sørge for aftørring af omklædningsområde før og efter brug. 

 Sundhedsmyndighedernes regler skal til en hver tid overholdes 

 

Samtlige omklædnings- og baderum vil være tilgængelige på vores idrætsanlæg fra mandag den 3. august 2020. 

 

På grund af de skærpede regler for rengøring vil der på hverdagen og under normal træning være begrænset adgang til 

tribune og tilskuerpladser i Rødovrehallen, Rødovre Skøjte Arena og Rødovre Stadionhal 

 

Jeg håber at I vil påtage Jer det vigtige medansvar at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger om bl.a.  

 afstandskrav, 

 at I er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder 

med vand og sæbe. 

 at host og nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 

 at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå 

straks hjem selv ved milde symptomer. 

 

Husk også at I skal følge Jeres specialforbunds vejledninger. Det er Jeres ansvar at disse regler følges. 

 

Såfremt der i forbindelse med ovenstående måtte være nogle spørgsmål kan du rette henvendelse til Rødovre 

Stadionhal, Henrik Kjærgaard på mail cn11733@rk.dk eller telefon: 3637 9750 eller på nedenstående 

mail.cn11900@rk.dk. 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen S. Rasmussen 

Idrætsinspektør 
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