Information om Coronavirus til TeaterMejeriets medlemmer – udsendt
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I TeaterMejeriet glæder vi os alle sammen til forestillingen.
Sikkerhed og helbred for vores medlemmer, medarbejdere og publikum er meget vigtigt, og
TeaterMejeriet følger naturligvis de officielle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og
Rudersdal Kommune.
I TeaterMejeriet har vi indtil videre valgt at gennemføre alle vores forestillinger med et reduceret
publikum samt forestillingsfesten. Planen for weekendens fællesprøver ændres.
Vi arbejder på at nedbringe smitterisiko blandt medlemmerne, medarbejdere og publikum.
Bestyrelsen har derfor vedtaget følgende smittereducerende forholdsregler:


Du skal blive hjemme
Hvis du er kommet hjem fra et risikoområder for coronavirus, må du ikke komme i
TeaterMejeriet i 14 dage efter hjemkomsten. Du skal ligeledes blive hjemme, hvis du bor i
samme husstand eller har været i nærkontakt med en person, der er hjemvendt fra et
højrisikoområde. Du skal også blive hjemme, hvis du bor i samme husstand eller hvis du
inden for de seneste 14 dage har været i nærkontakt med en person, der nu er i
karantæne.
Hvis du er syg eller har symptomer på en luftvejsinfektion, må du ikke komme i
TeaterMejeriet. TeaterMejeriets medarbejdere kan bede dig om at tage hjem, hvis du har
symptomer på en luftvejsinfektion.



Mere plads backstage
TeaterMejeriet har udvidet backstageområdet, så der er mere plads.



Spisning
-

Alle medlemmer skal medbringe deres egen madpakke og drikkedunk
Det er ikke muligt at lave mad i eller benytte service fra TeaterMejeriets køkken
Der bliver ikke fælles kagebord
Maden til forestillingsfesten leveres udefra og anrettes i portioner.



Sminke
Det er kun hovedroller, løver og klovne, der skal sminkes. TeaterMejeriet køber personlig
sminke ind til disse hold.
Der vil ikke være mulighed for afsminkning i TeaterMejeriet.



Sundhedsstyrelsen har fem gode råd til at beskytte sig selv og andre mod smitte
Medarbejderne husker medlemmerne på de fem gode råd dagligt.
TeaterMejeriet anbefaler, at I taler om de fem gode råd hjemme:
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1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
TeaterMejeriet anbefaler, at alle medlemmer har en håndsprit eller vådservietter i
deres kostumekasse, samt at du som minimum vasker hænder, når du ankommer til
og forlader TeaterMejeriet samt før og efter du spiser.
2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
I TeaterMejeriet elsker vi at kramme, men i den kommende tid vil vi i stedet
benytte den særlige CoronaKrammer.
4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
Rudersdal Kommune har intensiveret rengøringen af lokalerne, og i TeaterMejeriet
skal vi være ekstra opmærksomme på at rydde op og gøre rent efter os.
5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker
Hold øje med TeaterMejeriets hjemmeside og Facebook, hvor der løbende vil komme
opdateringer.
Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Bestyrelsen.
Mange hilsner
TeaterMejeriets Bestyrelse
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