Maj 2020

VIGTIG INFORMATION
om minimering af coronavirus-, COVID-19-smitte
for borgere der kommer til undervisning m.v. på Kommunikationscenter Thisted
Med denne vejledning vil vi give nogle anvisninger og oplysninger med det formål at minimerer risikoen for spredning af coronavirus (COVID-19).
Man må ikke møde op, hvis man har en eller flere af nedenstående symptomer, der
kan være tegn på COVID-19:
•

Forkølelsessymptomer

•

Feber

•

Ondt i halsen og hoste

•

Utilpashed

•

Muskelsmerter

•

Hovedpine

Man må heller ikke møde op, hvis man har været sammen med personer, der er sat i
karantæne eller er syge af COVID-19.
Har man selv været syg af COVID-19, skal der gå mindst 48 timer siden de sidste symptomers forsvinden, inden man må møde op på kommunikationscenteret.
Hvis man skal have besøg i hjemmet af en af vores medarbejdere, så skal man aflyse
besøget, hvis man har en eller flere af de nævnte symptomer, eller hvis man har været
sammen med mennesker, der er sat i karantæne eller er syge af COVID-19. Skal besøget
aflyses, skal der meldes afbud ved at ringe til tlf.: 99 17 27 25.
Kom og gå til aftalt tid
Mød præcist til den aftalte tid, så der ikke skal ventes uden for bygningen. Ligeledes skal
man forlade bygningen straks efter besøget.
Når man kommer på Kommunikationscenter Thisted:
Kun indgangen på højre side af bygningen kan benyttes.

Vask hænder ved ankomsten!
Straks efter ankomsten skal man foretage grundig vask af hænder. Der er opsat skilte,
hvor man kan skal vaske hænder.
Hold afstand til andre – mindst 1 meter!
Der skal være mindst 1 meters afstand til andre personer.
Max. 1 person i elevatoren!
På grund af elevatorens størrelse, må der kun være 1 person i elevatoren.
Venteværelserne er lukket!
Det er ikke muligt at benytte venteværelserne. Skal man vente, så skal det ske uden for
bygningen.
Ingen pårørende eller hjælpere inden for!
For at minimere smitterisikoen skal der være så få besøgende som muligt inden for på
kommunikationscenteret. Evt. pårørende eller hjælpere skal blive udenfor bygningen.
Ingen forplejning!
Det er ikke længere muligt at få forplejning - herunder kaffe - ved opholdet på kommunikationscenteret.
Spontane henvendelser og uanmeldte besøg er ikke muligt.
Besøg på kommunikationscenteret er kun muligt efter forudgående aftale.
Er der spørgsmål til ovenstående så ret henvendelse til den person, du har en aftale med
på Kommunikationscenter Thisted.

Med venlig hilsen
Personalet og ledelsen
Ved Kommunikationscenter Thisted.

