
            Toppens genåbning 2021 
Vi glæder os til at se jer 

29. april 2021 

Vi kan mødes igen mandag d. 10. maj 2021       

Det er dejligt, at vi nu igen kan mødes i Toppens hyggelige lokaler. Der er betingelser og regler som 

skal følges, for at vi samme mindsker smitterisikoen for corona. 

Forebyggelse af Corona smitte 
Det er vigtigt at vi overholder Sundhedsstyrelsen anbefalinger og restriktioner: 

Hold afstand. God håndhygiejne. Host eller nys i ærmet. Bliv hjemme hvis du føler dig sløj. 

Hvis du på nogen måde er syg eller har symptomer på sygdom (hoste, feber eller vejrtræknings-

problemer), vil vi bede dig blive hjemme og vente med at komme på Toppen til du ikke har haft 

symptomer i 48 timer. Sådan passer vi bedst på hinanden. 

CORONAPAS 

• Alle skal fremvise coronapas, for at kunne komme på Toppen. 
Dette betyder at man enten: 

• Være færdig vaccineret. Dette er man 14 dage efter sidste vaccinations stik. 

• Negativ Coronatest der max er 72 timer gammel. 

• Eller har været smittet med Corona inde for de sidste 6 mdr. (der skal medbringes doku-
mentations fra egen læge) 

 

Hverdagen på Toppen 

• Alle skal bære mundbind på gangarealer. Når vi er i Toppens egne lokaler skal vi ikke bære-
mundbind.  

• Ved ankomst til Toppen skal alle brugere, pårørende, frivillige og medarbejdere vaske de-
res hænder og spritte dem af. 

• Af venlighed er det naturligt at ville hjælpe andre. Under corona hjælper vi bedst hinanden 
ved ikke at røre ved hinandens ting. Derfor vil det være medarbejderne som uddeler kaffe, 
sukker, mælk, servietter mm, således, at dette berøres af færrest muligt.  

• Vi vil være så meget udenfor som muligt. Derfor er det vigtigt at du har tøj på efter vejret. 

• Hvis du gerne vil holde din madpakke kold, kan du købe en lille køletaske til den. Da vi ikke 
har et køleskab til rådighed. 

 

 



Praktisk huskeliste  

• Coronapas 

• Mundbind 

• Tøj efter vejret 

• Madpakke 
 
 

Vi glæder os meget til at byde jer velkommen på Toppen        

De bedste hilsner Toppen - Sofie og Mette.  

Du er velkommen til at ringe på telefon 72 36 84 00 hvis du har spørgsmål       


