
 
Covid-19 rengøring- & desinfektionsplan 

 

Agri Nord Idrætscenter (ANIC) bruges af mange 

mennesker. Det er både små & store foreninger samt 

folkeskole og få private aktører. 

Alle brugere af ANIC er gjort bekendt med, at de skal 

overholde de gældende retningslinjer, som er udstukket af 

bl.a. kulturministeriet. Nogle idrætsgrene har også 

protokoller, som de skal overholde af deres forbund. 

ANIC`s personale sørger for, at alle rum er rengjorte og 

afsprittet, inden der må komme brugere på gulvet, eller i 

et møderum på hverdage.  

ANIC har en aftale med Sofiendalskolen, at vi rengør og 

afspritter omklædningsrum, når de er færdige med deres 

hold, således der efterfølgende er klar til nye klasser eller 

brugere.  

ANIC har ikke en aftale med Aalborg Seniorsport, så når 

deres medlemmer kommer, bliver omklædningsrum aflåst, 

således, at de kommer omklædt og går hjem i bad. 

 



Alle foreninger som benytter ANIC, har af Aalborg 

Kommune fået den besked, at de selv skal rengøre og 

afspritte de lokaler de bruger (omklædningsrum, hallen, 

toiletter, møderum samt deres rekvisitter) når de er her, 

før og efter brug. Det gælder både til hverdag og i 

weekenderne.  

Alle tilskuerbænke i ANIC er opdelt med minebånd, 

således, at der er 1 meter pr. tilskuer. Ligeledes er der 

opdelt i alle omklædningsrum med 1 meters afstand pr. 

bruger, også med minebånd. Ved indgang til hver 

omklædningsrum er der skilt på døren, hvorpå der står 

hvor mange personer der må hver i hvert lokale incl. 

træner og leder. 

I ANIC`s opholdsrum (Cafe, cafeteria, toiletter og 

mødelokaler), er der også sedler på dørerne der viser hvor 

mange personer som må være i lokalerne og at de skal 

være forladt og rengjorte senest kl. 22.00 

Ved indgang til alle toiletter, er der i gulvet påklistret røde 

afmærkningsskilte, som signalerer at der skal holdes 

afstand. Nogle få toiletter i ANIC er aflåst da de efter vores 

vurdering er for tæt på hinanden. 



Skulle der på et tidspunkt være mere end 50 aktive 

sportsudøvere på samme tid, bliver hallens adskillelses dug 

trukket ind midt på banen og holdet vil derefter blive delt i 

2. Dette kan lade sig gøre fordi der er M2 nok pr. pers. 

Efter udmeldingen fredag d. 18/9 fra Mette Frederiksen, 

besluttede Skalborg Sportsklub (som driver cafeteriet i 

ANIC) at de lukker dette, således, at mundbind ikke er 

påkrævet ved gennemgang af dette areal. Dette sker frem 

til den 04.10. forløbelig. 

Ved de få kommercielle arrangementer som gennemføres i 

ANIC pt., er der en særskilt plan for hvem der gør hvad og 

hvornår, således, at både kunden og ANIC i fællesskab kan 

gennemføre dette. Begge parter har et ansvar. 

Selve rengøringen er ikke så meget anderledes end før 

Covid-19 tiden, dog bliver alle kontaktflader efter 

rengøring afsprittet. Det kan f.eks. være bænke, 

knagerækker, blandingsbatteri, bruser, dørhåndtag etc.) 

 

 

 

 



Hvad nu hvis…  

En af de ansatte i ANIC har mistanke om at være smittet, 

eller er testet positiv med Covid-19? 

Skulle det ske har ANIC`s bestyrelse, besluttet at hallen 

lukkes/aflåses indtil, de ansatte kan fremvise en negativ 

Covid-19 test. 
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