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Instrukser og retningslinjer ifm. brug af lokaler i Domus Felix 

Coronavirus/COVID-19 
 

 
 
Hovedformålet med denne skrivelse er fremsætte nogle nemme retningslinjer 
for, hvordan og hvorledes du/I som brugere/besøgende i Domus Felix kan tage 
aktivt del i genåbningen – og hvornår du fortsat skal holde afstand for, at vi 
sammen fortsat kan passe godt på hinanden. 
 
I Domus Felix’ normale ordensregler fremgår det, at man som låner/bruger 
efterlader benyttede lokaler i pæn stand, opryddet og fejet gulv. 
 
I disse særlige Coronavirus/COVID-19 tider er nogle særlige krav til dig som 
bruger af huset, både i forhold til afstand og rengøring. 
Mere information i nedenstående. 
 
BEMÆRK:  
Ændringer i Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for 
afstandskrav i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i 
retningslinjerne i forhold til tidspunktet du modtager dette dokument. 
Du har pligt til at holde dig orienteret om de aktuelle/opdaterede 
retningslinjer fra myndighederne. 
Mere information findes på www.sst.dk/da/corona 
Felix’s hjemmeside forsøger vi også at holde ajour www.domusfelix.dk 
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Dit ansvar - Rengøring før du forlader Domus Felix: 
 

 Alle affaldsspande tømmes i det/de lokaler du har færdes i – f.eks. 
køkken + toiletter 

 Brugte viskestykker hænges til tørre over vaskekurven (i depotrum ved 
køkkenet) 

 Benyttede borde og stole aftørres med vand og sæbe 

 Kontaktpunkter afsprittes (håndtag, lyskontakter, gelændere, vandhaner) 

 OBS – i hvert lokale vil du finde et skema, hvor det noteres, at man har 
rengjort (tidspunkt + navn) 

 Rengøringsmidler m.v. findes i baggangen (mellem køkken/glasbur) og i 
Fløjen 

 
Domus Felix’ ansvar: 
 
 Toiletter rengøres dagligt efter konkret vurdering (Det sørger Felix for) 
 Der anvendes kun papirservietter og ikke håndklæder 
 Vand, sæbe og håndsprit skal være tilgængeligt  
 Hvis du bemærker, der mangler papirhåndklæder, rengøringsartikler 

eller lignende, så skriv til booking@domusfelix.dk eller sms til 2539 1801 
 
 
I hvert lokale er der begrænsning for antal af personer!  
På døren til hvert lokale angives antallet. 
 

 Siddende aktivitet 1 person pr. 2 m2 

 Gående/stående aktivitet 1 person pr. 4 m2  
(se nedenstående oversigt over max. antal personer pr. lokale) 

 Afstandskravet er 1 meter, 2 meter ved aktivitet (fx korsang)  

 Dans, yoga og tankesport (skak, bridge, dart mm) sidestilles med 
indendørs idræt og er ikke med i gældende åbningsfase 
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Max. antal personer pr. lokale: 
 
o Salen:   31 ikke siddende  /  62 siddende 

o Glasburet:  4 ikke siddende  /  8 siddende 

o Køkken:   5 personer 

o Foyer:   9 personer (resten i kø udenfor) 

o Fløjen 1:  12 ikke siddende  /  24 siddende 

o Fløjen 2:  2 ikke siddende  /  4 siddende 

o Fløjen 3:  8 ikke siddende  /  16 siddende 

o Bjælkeloftet:  17 ikke siddende  /  34 siddende 

o Atelieret:  15 ikke siddende  /  30 siddende 

 
Særligt for siddende gæster (foredrag, koncert mm):  

 Stole placeres, så de følger afstandsregler – dvs. 1 meter 

 Små grupper, fx kærestepar eller familier, kan sidde sammen, så længe 
afstandskravet på 1 meter til næste gruppe/person overholdes (måles fra 
næse til næse)  

 Min. 2 m fra den optrædende til nærmeste publikum  

 Forsamlingsforbuddet er undtaget siddende publikum, hvor det pt 
gælder max 499 siddende gæster, men afstandskravet skal overholdes 
og det nævnte max. antal pr. lokale i Felix må ikke overstiges 

 
Særligt for foyeren/entréen 

 Max. 9 personer ad gangen – resten må vente i kø med 1 meters afstand 
udenfor og lukkes ind i god ro og orden 

 
 

Tak for din hjælp til, at vi kan genåbne Domus Felix på fornuftig og forsvarlig vis. 

 
På vegne af bestyrelsen – Domus Felix 

Instruks 1.version 


