NYT FRA VÆRKSTEDERNE

NYT FRA OASEN

Sådan bliver det efter sommerferien…

Sådan bliver det efter sommerferien…

Efter sommerferien vil rigtig meget være som det er lige nu. Formålet er at passe godt på hinanden for
at undgå at vi bliver syge. Og at sikre at vi kan smittespore, hvis nogen alligevel bliver syge.

Efter sommerferien vil rigtig meget være som det er lige nu. Formålet er at passe godt på hinanden for
at undgå, at vi bliver syge. Og for at sikre at vi kan smittespore, hvis nogen alligevel bliver syge.

Vi er i grupper: Vi vil fortsat være i grupper på de enkelte værksteder og bruger de aftalte
indgangsdøre.

Vi er i grupper: Vi vil fortsat være i 3 grupper fordelt i huset. Det handler om at vi skal holde afstand og
om at vi skal kunne vide, hvem der har været sammen med hvem i klubben.

Toiletter og omklædningsrum: Vi har fortsat opdelt toiletterne, så hver gruppe har deres egne. Derfor
kan du heller ikke bruge omklædningsrum og skabe. Du kan opbevare din taske og små personlige ting i
din kasse på værkstedet. Der vil være personale på gangen til at guide og støtte.

Grupperne benytter eget toilet: Vi har fortsat opdelt toiletterne, så hver gruppe har deres egne. Derfor
kan du heller ikke bruge omklædningsrum og skabe. Du kan opbevare din taske og små personlige ting i
kasse i grupperummet. Vi hjælper fortsat med at guide omkring brug af toiletterne.

Arbejdstid på værkstederne efter sommerferien: Vi har valgt at lave forskudt møde- og gåtid for at
undgå at for mange mennesker samles på én gang. Vi udvider åbningstiden mest muligt, men skal
fortsat sikre, at vi holder den høje rengøringsstandard. Mødetiderne vil være forskellige for
værkstederne:

Ind- og udtjekning: Vi fortsætter med indtjekning på gangen, når du kommer. Vi benytter ikke skærme
til indtjekning. Husk at ”tjekke ud”, når du går – det er vigtigt at vi altid ved hvem der er i huset.

Servicesjakket, Køkken, Grafik & Medie
Montageriet, Kreakompagniet
Cafeladen

Kl. 8.30-13.30
Kl. 9.00-14.00
Vi afstemmer løbende hvad der er muligt

OBS! Vi beder om at du højst møder 15 minutter før den aftalte arbejdstid. Alle medarbejdere har nu
mulighed for en arbejdsdag på højst 5 timer. Fra 1. august udbetales der kun arbejdsdusør for de
aktuelle fremmødetimer/dage.
Ind- og udtjekning: Vi fortsætter med indtjekning ved håndvasken. Vi benytter ikke skærme til
indtjekning. Husk at ”tjekke ud” hos gangvagten, når du går – så ved vi altid ved hvem der er i huset.
Ét værksted: Du kan fortsat kun arbejde på ét værksted. Det handler om at vi skal kunne smittespore.
Telte og pavilloner: Vi kan ikke fortsætte med at have telte stående udendørs af hensyn til de
gældende regler fra brandmyndighederne. Undtaget er Servicesjakkets telt, som fortsat er deres base.
Det vil derfor desværre ikke længere vil være en mulighed at spise udendørs med mindre det sker i det
fri.
Kantinen: Kantinen er fortsat lukket for siddende spisning. Der vil ikke være salg via kantinen (heller
ikke sodavand, mv.). Kaffe, the og isvand er som tidligere gratis og serveres på værkstederne.
Tilbud om at købe frokost: Vi spiser i grupperne/på værkstedet. I uge 31 tilbyder vi gratis frokost til de
medarbejdere, der ønsker det. Fra uge 32 skal du betale, hvis du vil have frokosttilbuddet. Vi laver en
tilmeldingsmulighed og betaling skal ske via Mobilepay eller bankoverførsel. Prisen bliver 25 kr pr. gang.
Du får en frokostpakke og et stykke frugt/vand. Mere information følger.
Egen madpakke: Vil du medbringe din egen madpakke, kan du opbevare den i køleskabet ved
Montageriet. Vi har ikke så meget plads, så du kan ikke opbevare drikkevarer og lign. Personalet
hjælper med at få ting på plads.
Nye medarbejdere på vej: Den 3. august starter Tobias Skjold Olsen hos Servicesjakket. Velkommen til
Tobias – tag godt imod ham!!

Cafeen: Der er lukket for salg i cafeen. Kaffe, the og isvand er som tidligere gratis og serveres i
grupperne.
Tilbud om at købe aftensmad: Vi spiser i grupperne. Fra uge 33 skal du betale, hvis du vil spise med i
Oasen. Vi laver en tilmeldingsmulighed og betaling skal ske via Mobilepay eller bankoverførsel (vi kan
desværre ikke modtage kontanter). Prisen bliver 25 kr pr. gang. Det bliver mad, der ligner det vi har fået
indtil nu. Du får også et stykke frugt og isvand. Mere information følger.
Egen madpakke: Du er velkommen til at tage din egen mad og drikkevarer med. Vi har dog ikke så
meget køleskabsplads. Personalet hjælper dig med at få tingene på plads.
Åbningstider fra uge 33: Vi udvider åbningstiden med en time, så den er mandag, tirsdag og torsdage
kl. 14-20. Så er vi næsten tilbage på det normale niveau, men vi er fortsat nødt til at sikre, at personalet
har tid til de særlige opgaver, der følger af Corona. Lørdage vil vi fortsat have åbent for planlagte
aktiviteter med tilmelding.
Nye medlemmer på vej: efter sommerferien byder vi velkommen til en stribe nye medlemmer. Den 15.
august starter Martin Duerlund Larsen, Thomas Klemmensen og Martin West Toft. Den 24. starter
Frederik Rye Vind. Velkommen til dem – tag godt imod dem!

Imens vi var hjemsendte, lærte vi meget nyt.
Fx fik vi gang i vores Facebook gruppe ”CBB –
Sammen hver for sig”! Og det var fedt at se
hvor aktive mange af jer var. Der er stadig
aktivitet derinde, så kig forbi, hvis du har lyst.
Hvis du ikke er med endnu, så kan du anmode
om at blive medlem af gruppen.

Fødselsdage og jubilæer på værkstederne og i Cafe Oasen

JULI
2.: Katarina (Cafeladen)
3.: Britt (Kreakompagniet)
4.: Klaus L. (Grafik & Medie); Rikke (personale);
Uffe (Montageriet)
5.: Carlos (Cafe Oasen)
6.: Jacob (personale); Kim L (Cafe Oasen); Per K
(Servicesjakket)
8.: Anne-Marie (Kreakompagniet/Cafe Oasen);
Dorte (personale)
9.: Mie (Kreakompagniet)
11.: Andreas H (Grafik & Medie og Cafe Oasen)
15.: Lynge (Servicesjakket)
16.: Mikael S (Montageriet)
19.: Laila (Kreakompagniet)
20.: Mona (personale)
24.: Anne S (personale); Marie (Cafe Oasen)
27.: Peter C (Servicesjakket)
29.: Inge (personale)

AUGUST
3.: Rosalina (Grafik & Medie)
5.: Rene (Montageriet)
9.: Niels (Montageriet og Cafe Oasen); Tobias O
(Servicesjakket)
10.: Lis D (personale) 65 år
12.: Frederik M (Servicesjakket)
14.: Søs (Montageriet)
15.: Ibi (Cafe Oasen); Karina (Cafeladen)
17.: Isac (Cafe Oasen)
22.: Fie (Cafe Oasen)
30.: Linda (Kreakompagniet og Cafe Oasen)

 Vi holder sommerferielukket i uge 29
og 30. Vi glæder os til at se jer igen i
uge 31.

Arbejde & fritid Juli 2020
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Nu er det tid til sommerferie. I dette CBB NYT
kan du blandt andet læse om, hvordan det
bliver efter ferien.
MEGET ER ANDERLEDES FOR TIDEN
Og I har været supergode til at finde rundt i
det hele. Tak for hjælpen!
Meget er ændret, og heldigvis er der endda
nogle af tingene, som har vist sig at være rigtig
gode – når vi lige har vænnet os til dem. Fx
det at være i mindre grupper.

Aktiviteter i juli og august på værkstederne og i Cafe Oasen
VÆRKSTEDERNE

CBB NYT

OASEN
 Vi har et særligt ”sommer-program” i
uge 30 – her vil vi være på tur ud af
huset. Alle medlemmer har fået
udleveret program.
 Vi holder sommerferielukket i uge 31
og 32. Vi glæder os til at se jer igen i
uge 33!

Det er ikke til at sige, hvor længe vi skal
fortsætte sådan her. Men vi forventer, at
tingene vil være opdelt i et godt stykke tid. Vi
holder hele tiden øje med myndighedernes
udmelding og ser hvordan vi kan gøre tingene
bedst muligt. Vi regner med, at det ser sådan
her ud det meste af efteråret (frem til jul).
SOMMERFERIE:
Sommerferien står for døren: Værkstederne
på Trollesbro holder sommerferielukket i uge
29 og 30. Oasen holder lukket i uge 31 og 32.
(Cafeladen holder ikke ferielukket).
VI PASSER PÅ HINANDEN:
Coronavirus har fyldt hele foråret. Nogle er
rigtigt trætte af dét. Men vi kan kun gøre én
ting, og det er at holde fast i at vi passer på
hinanden. Det har I virkelig været gode til
indtil nu. Og det vil vi også være, når vi mødes
efter ferien.
Vi ønsker jer alle en helt fantastisk sommer –
og håber der bliver solskin nok til alle!
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Har du spørgsmål, kan du altid kontakte enten
Inge (7232 3601) eller Jannik (7232 3625).

HUSK:






At vi holder afstand: Vi skal holde
afstand – som minimum 1 meter –
men gerne mere.
At vi har fokus på håndhygiejne:
Vi vasker hænder når vi møder ind,
ved toiletbesøg, før og efter spisning
og ved skift fra funktioner. Det er
supervigtigt, at vi alle holder fast i dén
rutine.
At følge personalets anvisninger: For
at vi kan lykkes med at holde driften
af værkstederne og klubtilbuddet i
gang, beder vi om at alle følger
personalets anvisninger.

