
 

Bruger oprettelse 
 

Man kan tilmelde sig vagter på hjemmesiden: www.to-mu.dk  
 
Her er alle vagter oprettet, samt her kan du tilmelde dig en vagt. 
 
Start med at lave et login, dette gøres ved at trykke på den grønne knap:  
Udfyld så mange felter som muligt. 
 
Adgangskoden skal være på Mindst 8 tegn, samt indeholde mindst:  
 
Et stort bogstav, et lille bogstav, samt et tal. 
 
Bank oplysninger skal KUN udfyldes hvis du ikke er på vagt  
igennem din egen forening. 
 
Hvis du er på vagt igennem en forening, skal du blot skrive  
foreningens navn i foreningssektionen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk at klikke på: 
 
 
Før du klikker på:  
 
 
Når du har lavet en bruger / et login, kan du begynde at tilmelde dig vagter. 
 
Vær sikker på at du vælger Vejle i menuen til venstre:  
 
 
Herefter vælger du hvilken genbrugsstation du gerne vil hjælpe ved:  
 
 
 
Her er en liste over alle vagter, samt hvor mange der fortsat er brug for: 
 
Klik på knappen: Jeg vil gerne hjælpe 
 
 

http://www.to-mu.dk/
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Sådan framelder du dig en vagt, eller får en oversigt over hvilke vagter du har tilmeldt dig: 
 
Hold musen over knappen:  
 
 
Klik på knappen:  
 
 
Her kan de se hvad du har tilmeldt dig af arrangementer: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regler og retningslinjer 
 
Udover kommunens officielle retningslinjer 
Har vi vores egne tillægs regler: 
 
Når du taler med en person i et køretøj, skal 
du stille dig foran døren på siden af 
køretøjet,  så du i princippet  ” taler til 
forruden ”. 
 
Hvis du er i alderen fra 15 – 17 år SKAL du 
stå to på en vagt, men får kun betaling for 
en vagt. 
 
Hvis du er imellem 17 – 18 år, anbefaler vi at 
man står to sammen, men får kun betaling 
for en vagt. 
 
Alle vagter er imellem 4 – 5 timer, det kan 
forventes at du skal stå alene. 
 
Husk at medbringe følgende på alle vagter: 
 
Madpakke. 
Rigeligt med drikke. 
Varmt tøj – også selvom solen skinner. 
Solcreme. 
Evt. en klapstol. 
 
HUSK mobiltelefonen er til at give beskeder 
med ikke, sidde og kigge i den hele tiden. 

Kommunens Retningslinjer vedr. begrænsning af 
smitterisiko. 

For at begrænse smitterisiko skal man følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer 
ved besøg på genbrugspladsen: 
 

• Hold afstand 

• Nys / host i ærme - ikke i dine hænder 

• Vask hænder tit eller brug håndsprit 

• Vær opmærksom på rengøring 

 
Derudover er der følgende retningslinjer:  
 

• Mød ind på din arbejdsplads tæt på arbejdstids begyndelse, så kontakt 
undgås i kantine og omklædningsrum 

• Hold afstand – hvor det er muligt minimum 2 meter  

• Max 10 personer i samme område hvor afstandskravet på min. 2 meter  

• Medarbejderne har adgang til nødvendigt sikkerhedsudstyr  

• Max 25 biler på genbrugspladsen ad gangen i Vejle, 20 i Give og Børkop, 
15 i Egtved 

• Der er adgang til at vaske hænder i kemihuset i Vejle og i 
Mandskabshusene i Børkop, Egtved og Give 

• Der skal holdes ca. 2 meters afstand til hinanden i kantinen og ved 
pladser hvor der ryges. De medarbejdere der møder først, går først til 
frokost-, kaffepause. 

• Der indkaldes ikke til fysiske møder, men er der behov for et møde 
(f.eks. til planlægning af dagens opgaver), skal alle retningslinjer med 
afstand mv. overholdes eller der kan afholdes telefonmøder 

• Besøgende på genbrugspladsen skal altid følge pladspersonalets 
anvisninger, så retningslinjerne kan overholdes. 

• Udviser de besøgende en uacceptabel adfærd ved ikke at følge 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og personalets anvisninger, vil de 
med det samme blive bortvist 

 


