Genåbning af Center for Beskyttet Beskæftigelses værksteder

Kære alle medarbejdere, som skal starte på værkstederne d. 18. maj!
I dette brev finder du en masse information om genåbningen af værksteder og klub. Vi ved at
det kan være svært at holde styr på detaljerne, og derfor har vi også lavet en video om
hvordan det bliver.
Vi vil så gerne i gang igen, men vil også være sikre på at vi lever op til myndighedernes krav.
Samtidigt vil vi gerne sikre at alle får en god og tryg opstart efter nedlukning. Derfor åbner vi
forsigtigt og kontrolleret.
Den 18. maj åbner alle værksteder fysisk for nogle medarbejdere, i alt ca. 40 personer. Da
rådhuset endnu ikke er åbent, starter Cafeladen en lille satellit i kantinen på Trollesbro for et
begrænset antal medarbejdere. I næste trin, d. 2. juni, følger yderligere 40 medarbejdere, og
de sidste kommer forhåbentlig med i trin 3 d. 14. juni.
Cafe Oasen holder lukket frem til den 2. juni, hvor de åbner op – men kun for de medlemmer,
som ikke også har et tilbud på værkstederne.
Vores genåbning bliver gradvis og tålmodig, og det giver os mulighed for at justere og rette
ind, hvis der er behov. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til enten
Jannik (7232 3625) eller Inge (7232 3601).
Vi står klar til at åbne for værkstederne fra mandag d. 18. maj kl. 9.00. Og – vi glæder os meget
til at se jer igen.
Med venlig hilsen
Inge Engel Christensen, Centerleder

PRAKTISK INFORMATION
Meget vil være anderledes end det plejer
Vi har flyttet rundt for at skabe plads, ryddet op og vi vil opdele huset i mindre grupper.
Mange steder bliver der faste arbejdspladser. Det er vigtigt, at du følger personalets
anvisninger.
Hold afstand
Vi skal passe godt på hinanden og derfor skal vi også holde afstand. Vi bestræber os på at
holde 2 meters afstand ud fra et forsigtighedsprincip – et godt pejlemærke er at man skal
kunne stå med udstrakte arme uden at røre hinanden.

Vi kysser og krammer ikke
Men vi kan godt vinke eller lave en ”fodhilsen”
Vi er i grupper – og vi skal holde os i grupper
For at undgå smittespredning skal vi i starten ikke være sammen på kryds og tværs.
Værkstederne er deres egen ”lukkede gruppe”. Det betyder, at vi arbejder sammen, holder
pauser sammen og spiser sammen.
Morgenmad, frokost, the og kaffe
Vi skal have køkkenet godt i gang og vi skal ikke blande os på kryds og tværs. Derfor laver
køkkenet frokost klar, som bliver leveret. I de første uger vil frokost være gratis for dig. Du får
en ”lunchbox”, et stykke frugt og en flaske vand.
Der bliver også bragt the og kaffe til værkstederne. Du er velkommen til at tage din egen
madpakke med, men vi kan ikke tilbyde dig plads i køleskab eller opvarmning i
mikrobølgeovn.
Der vil ikke være mulighed for morgenmad, så spis hjemmefra.
Salg i kantinen
Kantinen er p.t. lukket.
Arbejdstider og arbejdsdage
I genåbningsfasen vil alle have samme arbejdstid: kl. 9 til 13. Du skal arbejde på de dage, som
du plejer at arbejde. Dvs. hvis du har hjemmedag eller fridag om onsdagen, så arbejder du
mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Håndvask
Vi skal vaske hænder – og vi skal vaske hænder ofte for at passe på hinanden. Vi starter
allerede når vi kommer. Der er opsat udendørs håndvaske ved CBBs indgang og i gårdhaven.
Her tager Jannik og Inge imod om morgenen og hjælper med at alle kommer forbi
håndvasken og til rette sted.
Vi forventer at alle som minimum vasker hænder ved ankomst på CBB, før og efter spisning,
efter toiletbesøg og når man tager hjem.
Indtjekning
Vi krydser dig af på en liste når du kommer og går. Vi benytter ikke de normale
indtjekningsskærme.
Håndsprit
Der er håndsprit tilgængelig på alle værksteder, men det er først og fremmest en erstatning
for håndvask, der hvor det ikke kan lade sig gøre at vaske hænder.
Toiletter og omklædningsrum
Vi har fordelt toiletter på de enkelte grupper (værksteder) for at undgå at der deles toiletter
og vaske på kryds og tværs. Der er sat skilte op, så du kan se hvilke toiletter, du kan bruge. Vi

er nødt til at have fælles dame/herre toilet og det er derfor ikke muligt at klæde om på CBB.
Det er heller ikke muligt at bruge badefaciliteter p.t.
Arbejdstøj og omklædning
Du skal komme omklædt hjemmefra. Du kan evt. have dine sikkerhedssko og lignende
stående på værkstedet i din kasse.
Personlige ejendele
De enkelte værksteder sørger for opbevaringsmulighed (små kasser) til evt. personlige
ejendele. Efterlad værdigenstande derhjemme så vidt muligt.
Rengøring
Vi har stor opmærksomhed på rengøring og følgerne myndighedernes udmelding.
Rygning foregår udendørs på de aftalte steder
Det betyder at du kan ryge på pladsen ved enden af rampen eller i gårdhaven. Der må max
være 2 personer i ”rygeskuret” ad gangen.
Særligt om Servicesjakket
Servicesjakket får en fast base i et telt på p-pladsen. Her starter og slutter dagen og det er her
der kan spises frokost. Vi kan ikke bruge bilerne på samme måde, som vi plejer, så vi skal også
have gang i cyklerne. Og så skal vi være aktive på Trollesbro og være rigtig meget udendørs.
Særligt om Cafeladen
Cafeladen får base i kantinen på Trollesbro. Her skal vi arbejde med køkkenopgaver, lave
produktion, serviceopgaver og også tage os af kaffemaskinerne på rådhuset. Sanne er
personale.
Hvis du bliver syg eller får symptomer
Hvis du får symptomer på smitte med Covid-19, må du ikke komme på værkstederne. Du skal
holde dig hjemme indtil du har været symptomfri i 48 timer.
Hvis du får symptomer på smitte med Covid-19, mens du er på arbejde, sørger vi for at hjælpe
dig med at blive hentet eller komme hjem. Hvis en værkstedsmedarbejder bliver syg, giver vi
besked til nære kontakter dvs. de personer, som den syge har været i kontakt med.
Tegn på sygdommen (symptomer)
Det er vigtigt at kende til tegnene på Covid-19. Mistanke om COVID-19 bør opstå̊ ved alt fra
milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion og svær nedre luftvejsinfektion. Det kan fx
være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær. For de, der udvikler
symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i
halsen, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber.
Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan dertil
komme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. Stoppet næse eller løbenæse uden andre
symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne

skyldes COVID19. Det er vigtigt at du giver os besked, hvis du har nogle af COVID-19
symptomerne.
Risikogruppen
Hvis du er i risikogruppen grundet kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar vil vi foreslå at
du tager kontakt til din kontaktperson eller Jannik på tlf. 7232 3625 og drøfter muligheder.
https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper

