Retningslinjer for foreninger – den korte udgave
Forud for genåbning skal foreningen sikre sig, at følgende er på plads:

Hvordan lever man som forening op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger
om afstand?:






Man sætter begrænsninger på antal, der må være i lokalerne. På døren til hvert
lokale angives antallet (siddende aktivitet 1 person pr. 2 m2, gående/stående
aktivitet 1 person pr. 4 m2).
Man sikrer, at der tælles deltagere ved hver begivenhed, så antal overholdes
Afstandskravet er 1 meter, 2 meter ved aktivitet (fx korsang)
Dans, yoga og tankesport (skak, bridge, dart mm) sidestilles med indendørs idræt
og er IKKE med i denne åbningsfase

Særligt for siddende gæster (foredrag, koncert mm):






Hvert andet sæde skal stå tomt
Små grupper, fx kærestepar eller familier, kan sidde sammen, så længe
afstandskravet på min. 1 stol eller en meter til næste gruppe/person overholdes
(måles fra næse til næse)
Min. 2 m fra den optrædende til nærmeste publikum
Forsamlingsforbuddet er undtaget siddende publikum, hvor det pt gælder max
499 siddende gæster, men afstandskravet skal overholdes

Særligt for foyer, entréer, adgangsrum mm



1 person pr. 4 m2
Publikum står i kø med en meters afstand udenfor og lukkes ind i god ro og
orden. Der opsættes afstandsmarkering

Hvordan lever man op til sundhedsmyndighedernes krav om hygiejne:





Foreningen identificerer særlige kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere,
lyskontakter, bordoverflader mm) og disse afsprittes før og efter aktivitet
Toiletter rengøres dagligt efter konkret vurdering
Der anvendes kun papirservietter og ikke håndklæder
Vand, sæbe og håndsprit skal være tilgængeligt

Hvordan sikrer man, at sundhedsstyrelsens retningslinjer er tydelige:


man opsætter plakater ved alle indgange samt på toiletter med retningslinjerne
for god hygiejne og adfærd. Plakaten kan hentes her:



https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

Hvordan sikrer man, at håndsprit er tilgængeligt, som myndighederne foreskriver:


Der opsættes spritdispensere ved indgangen til foreningslokalet

Opdateret 28. maj 2020

Kulturministeriets retningslinjer kan hentes her:
Foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs
Hent retningslinjer for foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs
(pdf)
Kulturproduktion og arrangementer med siddende gæster:
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_af_kulturproduktioner_og_arrangementer_med_sidden
de.pdf
Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle
aktiviteter kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på
foreningers og organisationers forpligtelser, som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx
forsamlingsforbuddet og de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. gældende
bekendtgørelse på tidspunktet for genåbning.) ligesom ændringer i Sundhedsstyrelsens til enhver tid
gældende retningslinjer for afstandskrav i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i
retningslinjerne nedenfor.

