Denne informasjonen er for deg/dere som planlegger og deltar i samlinger,
fester og andre aktiviteter på Sørumsand Misjonshus.
Styret må med dette informere om at det har oppstått en ny situasjon som
berører en del samlinger på huset. Per 30.oktober bestemte Lillestrøm
kommune nye smittevernregler for kommunen. Som følge av dette må vi
dessverre innskrenke virksomheten på huset ytterligere. Styret er svært lei for
alle dere som nå må endre på planene. Informasjonen om de nye reglene
finner du nedenfor.
Samlinger, fester og annet utleie:
-

-

-

Det er kun tillatt med 20 deltakere i samlinger, fester og andre
arrangementer innendørs. Grunnen er at det ikke finnes fastmonterte
seteplasser på Misjonshus.
Deltakerne får anvist plass og blir sittende til arrangementet er ferdig, og
går deretter direkte ut.
Deltakerne skal alltid ha minst 1 meter avstand fra skuldre til skuldre.
Munnbind er ikke nødvendig. Det holder med 1 meter avstand.
Alle deltakere skal registreres med navn og mobilnummer. Ansvarlig for
registrering og oppfølging av smittevernregler er samlingens/festens
arrangør.
Tidligere smittevernregler (håndvask, håndsprit, hoste- og nysevaner)
skal overholdes som før.

Soul Childeren:
-

-

Soul Children tas ut fra den nye ordningen. Grunnen er den unge
alderen. De kan bruke flere rom på huset og på denne måten øve i
mindre grupper.
Vanlige smittevernregler som håndvask, gode hoste og nysevaner og
avstandsregler skal overholdes.

Speiderne:
-

Speiderne gjennomfører samlingene som vanlig. Grunnen er den unge
alderen.
Hver av de tre gruppene skal imidlertid ikke være større enn 20
personer.
Vanlige smittevernregler som håndvask, gode hoste og nysevaner og
avstandsregler skal overholdes.

Vi i Misjonshusets styre ønsker å uttrykke hvor lei vi er over den nåværende
situasjonen. Men vi tror på at tiden vil komme der vi kan lempe på
restriksjonene igjen. Nå sitter vi i samme båt som alle andre i kommunen, og vi
takker for at hver eneste bidrar til en trygg og god drift på Misjonshuset i disse
korona-tider.
Lenken til Lillestrøm kommunens oppdaterte smittevernveileder finner du her:
https://www.lillestrom.kommune.no/Koronainformasjon-fra-lillestromkommune/saker-om-koronaviruset/covid-19/koronaforskriften-for-lillestromkommune-skjerpes/
for Sørumsand Misjonshusets styre
Eivind Johnsbråten

