
 

 

 

 VIGTIGT nyt fra bestyrelsen vedr. Coronavirus 

24. marts 2020 

 

Kære alle brugere i Assens Marina 

Bestyrelsen finder det nødvendigt at optrappe forholdsreglerne imod 

spredning af Coronavirus, for at marinaen fortsat skal kunne holdes 

åben. En del havne har valgt at udskyde søsætningen - nogle på 

ubestemt tid, andre til medio maj - for at se situationen an vedr. 

Coronavirus. Dette for at beskytte deres medarbejdere og brugerne i 

marinaerne.  

I Assens Marina har vi valgt at fortsætte med at sætte både i 

vandet, men det bliver max. én båd pr. time for at undgå, at for 

mange personer bliver samlet omkring service-kajen. Det er absolut 

nødvendigt, at man holder minimum 2 m afstand til hinanden, ellers 

må vi afbryde kranløftet. 

Du skal hjælpe til med at passe på vores medarbejdere. Hvis en eller 

to bliver smittet, kan konsekvensen blive, at vi må standse arbejdet 

med at sætte både i vandet.  

Så reglen er ganske enkel: Personalet giver dig instruks om, 

hvad du skal og ikke skal. 

Skilte med instrukser og informationer bliver opsat rundt om på 

marinaområdet. 

Generelt skal du holde dig mindst 2-3 meter fra personalet. Hvis du 

ikke følger reglerne, kan konsekvensen blive, at vi må stoppe med at 

sætte både i vandet.  



Følgende tiltag vil blive igangsat nu og vil i første omgang gælde 

til og med 2. påskedag d. 13. april, hvis ikke anden information 

bliver udsendt, og hvis ikke myndighederne udsender andre 

instrukser end dem der pr. 23. marts er gældende. 

• Toiletterne holdes lukket også i den røde bygning på 

bukkepladsen. De offentlige toiletter ved Assens Sejlklub er 

fortsat åbne. 

• Vaskerummet holdes åbent, og her er der bl.a. adgang til 

håndsæbe og håndsprit.  

• Marinakontoret lukker for personlig betjening. Selv om vi 

sidder inde på kontoret, skal du ringe på tlf. 2169 1567 eller 

sende en sms/e-mail for at få kontakt.   

• Slibemaskiner vil fortsat kunne lånes, men vi skal altid vide, 

hvem der har lånt nøglerne – det fortæller du på tlf. 2169 1567. 

Du vil også via telefonen kunne få en kode, så du selv kan 

forsyne dig med slibeskiver og skrabejern fra et aflåst skab. 

• Nye årsmærker udleveres først, når Coronavirus-alarmen 

afblæses.   

• Legepladsen vil blive lukket for besøgende. 

Sluttelig skal alle følge Sundhedsstyrelsens anvisninger: Hold 
afstand, vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i 
ærmet. 

Vi forventer, at alle vil respektere dette, så vi undgår at smitte 

hinanden og i værste fald, at du er skyld i, at vi må lukke ned for 

søsætningen. 

NB! Bjarne er fortiden desværre sygemeldt med sprungen akillessene 

og Tove arbejder hjemme fra. Bestyrelsesarbejdet foregår ind til 

videre pr. mail og på telefonmøder. 

Pas på jer selv og hinanden. 

 

Med venlig hilsen  

Personale og Bestyrelse  


