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Mvh  Sjølystsenteret                                                                            Oppdatert     10. august 2020 

 Føler du deg frisk?    
o Har du noen av følgende symptomer skal du være hjemme. 
o Hoste, tungpusthet, feberverking i kroppen (som ved influensa), nedsatt lukt-

eller smakssans, tettnese, rennende nese, sår hals eller magesmerter 
 Har du vært i utlandet?   

o Da skal det gå 10 dager før du kan komme inn til oss. 
o Dette gjelder «røde» men også «grønne» land (Danmark, Tyskland, Sverige) 

 Du må sprite hendene når du går inn på Sjølystsenteret. 
o Husk host i albue 
o Bruk papirlommetørkle – sprit gjerne hendene etterpå 
o Hold minst 1 meter avstand 

 Har du avtale om en aktivitet? 
o  Gå direkte til det rommet aktiviteten din skal være i.  Ta på minst mulig. 
o Du skal registreres på at ark av gruppeleder – dette skal evnt brukes til 

smittesporing og oppbevares hos oss i min. 14 dager. 
o Du skal oppholde deg minst mulig i fellesområder.  WC er selvfølgelig OK. 

Husk håndvask med såpe og vann, og sprit deg etterpå. 
 Skal du til frisør eller fotterapeut? 

o Det står egne ventestoler i foajeen ved peisen – vennligst sitt og vent der. 
o Sprit hendene før du går inn i gangen der frisør/fotterapeut er 

 Har du ikke avtale om aktivitet?   
o Ring og avtal på forhånd. Er dette umulig - henvend deg i resepsjonen etter at 

du har spritet hendene 
o Du må beregne ventetid – husk avstand 

 Skal du spise middag? 
o Ring resepsjonen og bestill plass på en av 2 alternativer - Kl 12.45 eller 13.30 
o Du vil få et bordnummer du skal sitte ved – ikke bytte. 
o Du skal registreres på at ark av kafeansatt  – dette skal evnt brukes til 

smittesporing og oppbevares hos oss i min. 14 dager. 
o Betal helst med VIPPS, vi tar kontanter men da når måltidet er slutt – rett før 

du går hjem. Husk å sprite hendene dine etterpå. 
 Ønsker du å spise lunsj? 

o Vi serverer kun middag den første tiden, planen er å utvide etter hvert når vi 
ser hvordan alt fungerer. Det viktigste er å få aktivitetene og middag i gang. 

o Vi vil informere på senteret når det er klart for å servere lunsj. 

 

Følg oss gjerne på Facebook. Informasjon ligger også på nettsidene til 
Færder kommune. Vi forsøker å holde dere oppdatert der, på 
oppslagstavlen vår og minnelisten i Tønsbergs Blad. 


