
 

Bestyrelsens Covid-19 retningslinjer for Væveskolen i Greve 2020-2021 

Kære Alle på Væveskolen i Greve  
 
For at vi kan føle os velkomne og trygge i disse coronatider, skal nedenstående retnings-
linjer følges. 
 
Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten umiddel-
bart, såfremt man får symptomer. 
 
Ingen fremmøde på Væveskolen, hvis man har været sammen med smittede inden 
for de sidste 2 uger eller har været i udlandet, hvor karantæne anbefales. 
 
Ved ankomst 
• Spritte eller vaske hænder ved indgangen. Spritdispenser er i entreen. 
• Der er plads til en ad gangen i entreen 
• Skifte sko eller have strømper på indendørs 
• Overtøj: Så lidt som muligt i garderoben, det kan eventuelt efterlades i bilen 
 
Pauser 
• Medbring selv mad og drikke og kopper, bestik mv 
• Vævestuen deles op i 2 områder med 5 deltagere i hver  
• Et område holder pause/frokost ad gangen 
• Køkkenet bruges så lidt som muligt 
 
Deltagere 
• Brug eventuelt mundbind, især hvis du er i risikogruppe 
• Vi medbringer så vidt muligt selv egne væve- og syredskaber eksempelvis rittenål, saks, 

synåle, sytråd, målebånd mv 
• Vaske/spritte hænder hver time, og når vi bruger fælles væveudstyr 
• Væveskolens mindre redskaber rengøres/sprittes af før og efter brug 
• Større væveredskaber eksempelvis væv, vævestol eller pådragningsknægt markeres 

med dato og navn, så den næste kan bruge det efter 2 dage (“logbog”) 
• Efterlad intet på gulvet under væven efter vævedagen af hensyn til rengøring 
 
Underviser 
• Holder 2 meter afstand ved fælles undervisning 
• Bærer visir eller mundbind ved afstand under en meter til deltager, hvis det ønskes 
• Spritter håndtag og andre kontaktpunkter af midt på dagen og ved dagens afslutning 
 
Andet 
• Log på hver væv med navn og dato, så man kan se, hvem der senest har brugt væven 
• Kontor og depot lukkes, kun adgang for personalet 
• Garn, kamme, kopier og andet tages frem af underviser 
• PC i vævestuen anvendes kun af underviser 
• Der udluftes hele tiden i vævestuen, så husk en lun trøje 

Sammen passer vi på hinanden 


