
Træning for frivillige 
foreninger i 

Sundhedscenteret

21.maj 2021



Hvornår?
• Fra mandag d. 31.maj 2021 – hverdage efter kl. 18.00 og 

weekender.
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Hvordan?
• To tovholdere fra hver forening får adgang via sundhedskort
• Tovholderne har ansvar for at gældende retningslinjer overholdes.



Gældende retningslinjer og 
forholdsregler

• I henhold til corona restriktioner vedr. 
sognenedlukninger ligger Egedal 
Sundhedscenter i Ølstykke Sogn 

• Antal personer tilladt i træningssalene skal 
overholdes – se seneste brev om genåbning 
for detaljer for de sale I skal låne

• Der kan endnu ikke gives adgang til 
træningskøkkenet

• Indendørs træning er åben for alle 
aldersgrupper
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• Ventilationen i salene kører 
automatisk og skifter luften så 
effektivt og hensigtsmæssigt som 
muligt

• For at træne indendørs, skal man 
kunne fremvise et gyldigt 
Coronapas.



Coronapas
Man kan have et gyldigt coronapas på 3 måder:

• En negativ test – en test foretaget indenfor de seneste 72 timer. Testen 
kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest (antigentest)

• COVID-19 immunitet – hvis man har været syg med Covid-19, vil den 
positive PCR-test være gyldig som dokumentation i 14-180 dage efter 
testen, da man i denne periode betragtes som immun

• Vaccination – første covid-19 vaccinationsstik er                             
godkendt coronapas 14.dage efter.

SPØRGSMÅL? Kontakt coronahotline: tlf. 7020 0233
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Ankomst til træning
• Tovholder bruger sundhedskort til at 

komme ind

• Sprit hænder som det første, og gerne 
flere gange i løbet af træningen

• HUSK mundbind – beholdes på så 
længe man ikke er på en 
træningsmaskine

• Tovholderen lukker øvrige medlemmer 
ind – HUSK stikprøve af Coronapas.
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Et par film

https://www.youtube.com/watch?v=ZWFv0AvP51M
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https://www.youtube.com/watch?v=ZWFv0AvP51M


Hygiejne og aftørring efter træning
• Sprit hænder inden du rør 

ved pakken med 
spritservietter

• Alle maskiner tørres af, 
inden den næste skal bruge 
den

• Brug altid de spritservietter 
der er tilgængelig i salene 
til brug for frivillige 
foreninger.
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Dørene i sundhedscenteret
• Der sættes ikke kiler i dørene, men der er 

nu elektrisk dørholder-funktion
• Dørene  lukkes ved tryk på en knap bag 

døren.
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Til og fra Sundhedscenteret
• I må tidligst gå ind i Sundhedscenteret 10 min. før anført tid

• Hver træning kan maximalt vare 60 min 

• Herefter er der afsat 15 min. til at sige farvel, rydde op, spritte alle 
overflader af, og komme ud af Sundhedscenteret

• Det er vigtigt, at I alle er ude inden de 15 min. er gået, så der er plads til 
det næste hold

• OBS – flere foreninger kan godt være i Sundhedscenteret samtidig, men i 
hver sin sal. Pas på hinanden hvis I mødes i døren.
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Sprit hellere 
hænder en gang 
for meget, end en 
gang for lidt
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God træning
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