Sæson 20/21 hos Klitgaarden DANCE
Da coronaen desværre ikke helt har sluppet sit tag i vores lille land, er der her hos os lidt
forskellige tiltag, der kræver en fælles indsats fra os alle, således at I, og vi, kan føle os trygge
her på Klitgaarden.

INFORMATION OMKRING COVID 19 – og hvordan vi lige takler den her
situation sammen...
Læs venligst nedenstående punkter igennem:
1. Husk at benytte håndsprit, når I kommer på danseskolen - der står naturligvis sprit overalt.
2. Vi anbefaler, at vi alle dropper kram, knus og håndtryk.
3. Hvis i har bare det mindste tegn på symptomer, bedes I blive hjemme.
4. Vi holder os hele tiden opdateret om anbefalingerne fra myndighederne og følger deres
retningslinier; dvs. at der skal være en meters afstand. Det samme gælder i loungeområdet.
5. Vi anbefaler at man venter med at forlade Klitgaarden til, at det næste hold er gået i gang,
således at der ikke bliver for meget pres på i garderobeområdet. Stå ikke stille og snak i
indgang/gardeobe, har I behov for at tale med hinanden, så gør det hvor der er plads,
eller udenfor.
6. Vi har selvfølgelig ekstra fokus på rengøring.
7. Vi opfordrer Jer til at komme så tæt på “mødetid” som muligt.
8. Vi vil gerne bede alle om at være omklædt hjemmefra.
9. Mange af vores dansetimer kommer til at være 5 min kortere de første uger af sæsonen, så vi
kan få lidt mere tid omkring ”komme og gå-situationen” - vi skal også ha tid til at afspritte
kontaktflader.
10. Der står 4 stole ved hvert bord, lad det venligst forblive sådan, så at det er muligt at holde
afstand.
Vi håber, at ovenstående tiltag kan være med til, at du vil føle dig tryg ved at komme til dans
hos os. Har du spørgsmål og/eller kommentarer til de forskellige punkter, så kom endelig med
dem (der bliver sikkert også lidt ”små-justeren”, når vi kommer i gang). Lad os håbe, at der snart
bliver styr på Corona, og at vi igen må bevæge os frit rundt.
Vi ses i uge 35 - fra mandag d. 24. august, og nøjh hvor vi GLÆDER OS til at se Jer igen
Kærlig hilsen
Mariann og Michael

