INFO til medlemshavne
Regeringen har nu lagt en køreplan for de næste to etaper, hvor bl.a. restauranter kan åbne fra 18. maj, og
1. juni vil der blive taget stilling til, hvordan den midlertidige grænselukning vil blive håndteret. Alle tiltag
og åbninger afhænger af smittetrykket. Grænselukningen er et kæmpe problem for havnene, og FLID havde
gerne set, at der var fremlagt en plan for gradvis åbning af grænserne.
Åbne/lukkede havne?
En del havne og sejlere spørger til overblik over hvilke havne der er lukkede / åbne i disse tider. FLID har
pt. ikke det fulde overblik over situationen, som i øvrigt ændrer sig dagligt. Men de tilbagemeldinger vi pt.
får fra havnene går i retning af, at flere og flere åbner for toiletter – både kommunale og private havne. Os
bekendt er der ikke havne som er lukkede for anløb (skulle det være tilfældet hører vi gerne fra de pågældende).
Nogle havne åbner eller har åbnet til alle toiletter og baderum, mens andre gør det trinvis. Nogle havne har
fx stadig lukket til sejlernes baderum og toiletter, men holder nogle enkelte offentlige toiletter åbne. I den
kommende periode forventes det, at mange havne gradvist vil lukke op for flere / alle baderum og toiletter.
Husk, at hvis kun ét enkelt / få toiletter er åbne, kan det give forhøjet smitterisiko.
Mange havne forsøger, at gøre det nemt for havnens brugere at agere hensigtsmæssigt ved fx at fjerne håndklæder fra toiletter og nøjes med papirservietter.
Rengøring
FLID har kontaktet Sundhedsstyrelsen og Covid-19 hotline for at få oplyst anvisninger for rengøring af toiletter med offentlig adgang. Svaret er, at noget sådan ikke findes pt.
Det anbefales derfor at vurdere omfang / hyppighed – evt. i samråd med de ansvarlige for rengøring. Nogle
havne kører fortsat normal rengøring på toiletter fx 3 gange om ugen, mens andre kører med daglig rengøring eller rengøring to gange dagligt afhængig af, hvor meget toiletter og baderum benyttes. Desu-den
foretager mange daglig rengøring eller afspritning af automater, trykskærme, displays og alle andre steder,
hvor folk skal røre.
Brug derudover gerne nedenstående almene råd:
•
•
•
•

Tænk over hvordan afstand på 1 meter kan opnås i forhold til benyttelse af baderum og toiletter
Sikre grundig rengøring af toilet, vask, borde, brusekabiner, dørhåndtag og andre berøringsflader.
Opsæt evt. spritdispensere og sørg for ekstra udluftning.
Hæng plakater op omkring corona-hygiejne og håndvask. Link til diverse af Sundhedsstyrelsens pla
kater om bl.a. at holde afstand findes her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakater-og-pje		
cer-til-butikker
•
Og her til link til plakat til ophængning på legepladsen: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PLAKATER/Skoler-dagisnstitutioner-legeplad-ser/SST_Corona_A4_Print_legeplads.
ashx?la=da&hash=D401745FE47870F8FC4099200B4A51F3FD59D454
Sejlersæsonen 2020
FLID forventer, at havnene vil få rigtig mange forespørgsler fra gæstesejlere hen over sommeren, som ønsker at kende status i en given havn. Er der plads? Skal vi ligge i lag? Er toiletterne åbne, kan vi få en pæleplads osv.
For at minimere disse henvendelser og skabe klare rammer for sommerens sejlads, har FLID i samarbejde

med Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere udarbejdet nedenstående råd som vil blive kommunikeret til
sejlerne.
Gode råd til sejlere:
•
•
•
•
•
•
•

Husk at give plads til gæstesejlerne, når du forlader hjemhavnen
Vær forberedt på, at du i mange havne, som normalt, kan komme til at ligge udenpå. Læg jer hæk
mod stævn, vis hensyn, når I træder ind over andre både og rør så få punkter som muligt
Vask hænder og sprit af ofte.
Der vil med få undtagelser være adgang til toilet og bad i havnene. Undlad derfor at kontakte havne
fogeden herom – vedkommende har travlt på broerne.
Brug meget gerne eget toilet og bad ombord på båden for at minimere smittespredningen. (Husk dog
at anvende holdingtanken)
Forvent også at betalingsautomater i hovedparten af havnene er åbne.
Vil du være helt sikker på en pæleplads, kan du i nogle havne benytte MarinaBooking.dk.

Vedr. MarinaBooking
For at minimere henvendelserne fra sejlerne yderligere, kan havnen overveje, at lægge et antal pæle-pladser
ind i FLIDs bookingsystem MarinaBooking. Hermed kan vi/havnene dirigere sejlerne ind på hjemmesiden
og booke frem for at ringe eller skrive til jer. Samtidig minimeres smitterisikoen i forhold til betalingsautomaterne, da afregning foregår over nettet.
Normalt koster det 2.500 kr. at blive oprettet i systemet, men som en udstrakt hånd til havnene, tilbydes det
gratis til FLIDs medlemshavne frem til 1. juni.
Læs mere om systemet her: https://www.havneguide.dk/da/nyheder/booking-tips
Kontakt sekretariatet for yderligere info.
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