Corona COVID-19 Virus - Marts 2020
Kære Alle borgere i Veddelev
Myndighederne har udstedt en række påbud og forbud for at begrænse
smittespredningen i forbindelse med den stadigt tiltagende Corona-virus epidemi i
Danmark.
Af de seneste påbud og forbud har følgende betydning for Veddelev Borger og
Grundejerforening:
Der er forbud mod alle indendørs og udendørs arrangementer og begivenheder
hvor flere end 10 personer bliver samlet. Sports- og idrætsfaciliteter lukkes og der
er forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter
eller lignende.
Forbuddet er trådt i kraft fra den 18. marts 2020 og gælder foreløbig frem til den
30. marts 2020. Det er forventeligt, at forbuddet vil blive forlænget.
Bestyrelsen har derfor nu besluttet:
•

Rødehus lukkes helt for adgang indtil videre og indtil myndighederne
ophæver de indførte påbud og anbefalinger. Dette gælder også for
adgangen til toiletter og omklædning. Vi har desværre ikke mulighed for
løbende at holde huset og toiletterne virusfri.

•

Rødehus påregnes holdt lukket indtil slutningen af april måned. Eventuel
yderligere forlængelse af lukningen kan forudses så længe, som
myndighedernes anbefalinger er gældende.

•

Udlån af Rødehus til vore medlemmer til private arrangementer aflyses
foreløbigt indtil d. 30 april. De der har reserveret Rødehus kan naturligvis
enten få den forudbetalte leje tilbage eller få tilbudt et andet tidspunkt, når
huset bliver åbnet op igen.

•

Badebroen er fortsat åben må benyttes, men antallet af personer på broen
begrænses til max. 10 personer

•

Husk både ude og inde - Hold afstand – mindst 2 m fra hinanden. Møder I
nogen på jeres vej, som I vil tale med, så vend siden til hinanden, når I
taler. Derved kan I begrænse at dråbepartikler rammer andre.

Disse regler vil løbende blive justeret i henhold til den aktuelle situation og
myndighedernes anvisninger og påbud.
Vi hjælper os selv og andre bedst ved at passe på hinanden.
Veddelev d. 19. marts 2020
Bestyrelsen i Veddelev Borger og Grundejer Forening

