
Retningslinje til coronabemanding 
Hermed en lille retningslinje til jer, som har meldt jer som coronabemanding. Som vi talte om til 
vores lille informationsmøde, så er der lige nogle retningslinjer, som vi er nødt til at overholde, for 
at vi sikrer, at vi overholder alle regler, så vi fortsat kan holde åbent så vidt muligt. 

Det er selvfølgelig en fordel for os, hvis I har mulighed for at booke jer ind i forlængelse af 
tidsrummet 14-17, men al hjælp er velkommen. 

Formålet er jo, at vi vil sikre, at både I samt vores andre brugere får muligheden for at bruge 
centeret, på trods af de mange restriktioner, der gør, at vi kun kan holde åbent, hvis vi har 
bemanding på Centeret. 


Coronapas 
For at træne i Centeret, skal man have et gyldigt coronapas, som bliver tjekket ved indgang i 
Centeret. Brikkerne til at låse døren op virker IKKE - døren vil blive åbnet af den person, som 
bemander Centeret, og adgang gives ved fremvisning af gyldigt coronapas - det vil sige: 
- En coronatest, der er under 72 timer gammel (skal gælde under hele træningen)  
- Fremvisning af positiv test, som er under 180 dage gammel  
- Coronapas for færdigvaccinerede (min. 14 dage efter 2. vaccine)  
 
Her skal I som bemanding være opmærksomme på, at I selvfølgelig også skal have et gyldigt 
coronapas, og det er vigtigt, at I ikke lukker nogen ind uden coronapas. Og det er ikke nok at der 
mundtligt bliver tilkendegivet, at man er testet negativ. Derudover skal der være opmærksomhed 
på, at man skal være indenfor 72-timers grænsen under hele træningen. 

Mundbind 
Der skal bruges mundbind i centeret. Under træning kan man tage mundbindet af, men når man 
går rundt mellem maskinerne, skal der også bruges mundbind. Dette gælder selvfølgelig også 
bemandingen. 

Antal personer i motionscenteret 
Der må være 10 personer tilstede i Centeret, det er inkl. bemandingen, der tjekker coronapas. Så 
der må dermed lukkes 9 personer ind. 
Der må KUN lukkes personer ind med gyldigt medlemskab - dette tjekkes ved at alle skal 
fremvise deres brik sammen med coronapas (OBS: Skal tilføjes “retningslinje for brugere”)

Afspritning 
Der skal sprittes af efter træning, det vil sige, hver gang man forlader en maskine, skal denne 
afsprittes grundigt. Det skal brugerene af maskinerne selv sørge for, men I skal som bemanding 
følge op på, at det bliver gjort - og på en pæn måde gøre brugerne opmærksomme på det, hvis 
det ved et “uheld” glemmer det. 

Følg anvisninger 
Da bemandingen i centeret er frivillig, og kun kan være i centeret på de tidspunkter, som de selv 
melder ind, er det vigtigt, at brugerne er indstillet på at følge evt. anvisninger fra bemandingen. 
Derfor bliver det meldt ud, at hvis man bliver bedt om at forlade centeret, når bemandingen går, 
SKAL dette efterleves. Man kan ikke forvente, at personen der bemander centeret bliver, indtil 
man er færdig med sin træning - så sørg for at orientere dig i, hvilke tidspunkter centeret er åbent. 
Dette kan ændre sig løbende.  
Dog skal I som bemanding være opmærksomme på, at hvis I har skrevet på, at centeret er åbent 
indtil kl. 18, så duer det ikke, hvis I lige går 20 minutter før - for så holder vi ikke åbent som meldt 
ud på hjemmesiden. 
Derudover skal I også være opmærksomme på, at hvis I bliver længere i centeret end meldt ind på 
hjemmesiden - så skal I også gå ind på hjemmesiden og booke den “næste tid” - da der ALDRIG 
må være personer i Centeret, hvis ikke der er meldt bemanding ind på hjemmesiden. Det er vores 
dokumentation for, at vi har bemanding i centeret, hvis myndighederne laver stikprøvekontrol. 



Hvordan booker jeg tid i centeret som bemanding
- Gå ind på hjemmesiden brenderupmotion.dk

- Tryk på “Åbningstider i motion”


- Her fremkommer en liste med dato og tidspunkter


- HVIS DER STÅR “OPTAGET”, så er motionscenteret ÅBENT - så behøver du ikke melde ind 
her.

 

 
- Vær opmærksom på, at tidspunkterne bliver løbende opdateret - så tjek jævnligt. 


- Log ind på siden - hvis du ikke kan huske dit login, kan du danne et nyt på siden


- Tryk på “Covid-19 vogter tryk her”


- Vælg tidspunkt, hvor du ønsker at bemande centeret - tryk “Book”


- Tryk luk, gå tilbage og opdater siden, så kan du se, at din tid nu er blevet rød, og der står VIS


- Hvis du booker forkert, eller får brug for at slette din tid igen, så trykker du blot på VIS - og 
vælger “Annuller”, så sletter du tiden igen. HUSK dog at tænke på brugerene, og så vidt muligt 
at undgå at melde fra i sidste øjeblik. 

Kontingent 
Indtil videre er betaling af kontingent stadig sat i bero. Dette indtil vi igen får normaliseret 
åbningstiderne. Vi forsøger at holde åbent som en service, hvor vi holder åbent så længe som 
muligt.

http://brenderupmotion.dk
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