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Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv samt udendørs
aktiviteter og arrangementer, hvor publikum/deltagere er stående
eller i bevægelse inden for kultur-, idræts- og foreningsliv
Hvem gælder disse retningslinjer for?
Disse retningslinjer gælder for udendørs idræts- og foreningsliv og for udendørs kultur-,
idræts- og foreningsarrangementer, som er undtaget forsamlingsforbudsreglerne, hvor publikum er stående eller i bevægelse. Ved udendørs aktiviteter forstås aktiviteter under åben
himmel eller aktiviteter under overdækning, men uden "vægge". Hvis der anvendes en pavillon eller et telt, skal mindst 3 af 4 ”vægge/sider” være taget af.
Udendørs idræts- og foreningsliv
Disse retningslinjer gælder for udendørs idræts- og foreningsliv, som f.eks. fodboldkampe, træning og -stævner, ridestævner, kapsejladser, motionsevents, overnatning i telte og shelters samt folkeoplysende og kulturelle foreningsaktiviteter, som afvikles inden for det til
enhver tid gældende forsamlingsforbud.
Større udendørs kultur-, idræts- og foreningsarrangementer, hvor publikum/deltagere er
stående eller i bevægelse
Der gælder desuden særlige retningslinjer for motionsevents samt større udendørs stående
arrangementer som fx festivaler og koncerter samt øvrige festivallignende arrangementer,
hvor publikum/deltagere står op og/eller er i bevægelse. De særlige retningslinjer kan læses
i det nedenstående.
Øvrige foreninger mv.
Retningslinjerne kan endvidere benyttes af foreninger mv. med andre formål i det omfang,
retningslinjerne er relevante for foreninger mv., som ikke har kulturelle, idrætsmæssige
eller folkeoplysende formål, og hvor der ikke gælder andre sektorspecifikke retningslinjer
for den pågældende forening mv.
Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med de relevante aktører på Kulturministeriets område, der har deltaget i et sektorpartnerskab om forsvarlig afvikling af aktiviteter.
Det gælder f.eks. spejdere, folkeoplysende og amatørkulturelle aktiviteter, idrætsorganisationer, festival- og koncertarrangører, myndigheder samt andre relevante aktører.
Idrætsforbund, foreninger, idræts- og fritidsfaciliteter og festival- og koncertarrangører kan
selv - ud fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og kontaktminimering
og under hensyn til deltagernes alder - fastlægge særlige retningslinjer for de konkrete aktiviteter.

Siddende publikum, indendørs idræts- og foreningsliv, serveringssteder,
skoler mv. samt sommeraktiviteter
 For afholdelse af arrangementer med siddende publikum henvises til retningslinjerne
for kulturarrangementer med siddende publikum.
 For afholdelse af indendørs aktiviteter henvises til retningslinjerne for indendørs idrætsog foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter.
 For caféer, restaurationer, barer og lignende serveringssteder henvises til retningslinjer
herfor.
Jour. nr. Click here to enter text.

 For eksterne læringsaktiviteter for dagtilbud, skoler, videregående uddannelsesinstitutioner mv. henvises til retningslinjer herfor.
 For afholdelse af sommeraktiviteter henvises til retningslinjer for sommeraktiviteter,
herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner mv., med indendørs aktiviteter og deltagelse af flere personer end det indendørs forsamlingsforbud.

Forsamlingsforbud, krav til lokaler og andre restriktioner
Retningslinjerne er vejledende i forhold til ansvarlig afvikling, og ændrer ikke på forpligtelser fra gældende lovgivning, herunder f.eks. forsamlingsforbuddet og krav til lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Derudover kan der være indført ekstraordinære tiltag på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. Disse skal overholdes, uagtet disse
retningslinjer. Disse regler og retningslinjer gælder til lands som til vands.
Regler for, hvor mange der må være forsamlet findes i bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.
Regler for hvilke restriktioner, der gælder for lokaler og lokaliteter på kultur- idræts- og
foreningsområdet, herunder f.eks. arealkrav og krav om coronapas findes i bekendtgørelse
om restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.
Regler for afvikling af større kulturarrangementer, findes i bekendtgørelse om afvikling af
større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid19.
Regler for afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet Ligaen, Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division (herrer og kvinder), finalen i Sydbank Pokalen,
finalen i Sydbank Kvindepokalen, A-landskampe (herrer og kvinder) samt kampe i forbindelse med afviklingen af EM i fodbold i Parken (EURO 2020) findes i bekendtgørelse om
afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.
Hvem er ansvarlig for overholdelsen af regler og retningslinjer?
Forsvarlig afvikling af aktiviteter indebærer, at arrangøren, herunder de ansvarlige for
hver forening/institution/virksomhed tager fælles ansvar for, at aktiviteterne sker på en
måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder:
1. Isolation af smittede personer med fokus på at bryde smittekæder gennem brug af fokuseret screening, test ved symptomer og effektiv smitteopsporing
2. Reduktion af dråbesmitte med fokus på ansigt-til-ansigt kontakt, hosteetikette, afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og brug af barrierer
3. Reduktion af kontaktsmitte med fokus på håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter
Derudover anbefales følgende:
 Der bør være stor opmærksomhed på særligt hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte
i forbindelse med idræt og andre aktiviteter med kraftig udånding og/eller fysisk kontakt.
 Ved sang, råb, foredrag og anden aktivitet med kraftig udånding bør der i videst mulige
omfang holdes mindst 2 meters afstand mellem alle deltagere, da der er øget risiko for
dråbesmitte ved aktiviteter med kraftig udånding.
 Afstand vurderes fra næse til næse, så der ved siddende indretning kan måles fra midten
af stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn. Som udgangspunkt kan stoleopstilling mv.
ske med 1 meters afstand, mens det vil være relevant at placere personer med mindst 2
meters afstand hvis arrangementet f.eks. indeholder fællessang. Det bør desuden være
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muligt for personer med øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 at placere sig med
mindst 2 meters afstand til andre.
 Der bør være fokus på at undgå trængsel, når deltagere går fra det ene sted til det andet,
fx ind og ud af klasselokaler, på gange og øvrige fællesarealer. Der kan fx laves foranstaltninger, der anviser gå-retninger mv.
 Anbefalingerne om afstand gælder også bade- og omklædningsfaciliteter. Som udgangspunkt anbefales der under omklædning og bad mindst 1 meters afstand og gerne mindst
2 meter, når det er muligt.
Der henvises desuden til Sundhedsstyrelsens publikationer: COVID-19: Forebyggelse af
smittespredning og 'Forebyggelsespakke om hygiejne', 2018.
Derudover skal Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning i
videst muligt omfang overholdes:
 Hold mindst 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys
og kram
 Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet
 Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen
 Host og nys i ærmet
 Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit
 Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Generelle retningslinjer
Nedenfor følger generelle retningslinjer, der er relevante i forbindelse med gennemførelse
af aktiviteter:
 Gældende smitteforebyggende tiltag supplerer hinanden i forhold til at forebygge smittespredning. Et tiltag kan dermed ikke være erstatning for andre. Der kan dog være helt
særlige situationer, hvor et smitteforebyggende tiltag ikke er muligt at overholde. I disse
situationer kan andre tiltag med fordel intensiveres.
 Foreninger, institutioner og ansvarlige for idræts- og fritidsfaciliteter mv. skal løbende
sikre, at rammerne for at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger om afstand,
hygiejne mv. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt
at der er hånddesinfektionsmiddel (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol
svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt.
Hvor mange deltagere må der være i et lokale eller på en lokalitet?
 Foreningens, idræts- og fritidsfacilitetens, virksomhedens, institutionens mv. ledelse
skal løbende holde øje med de gældende krav og retningslinjer. Dog må antallet af deltagere på samme tidspunkt ikke være større end, at anbefalingen om afstand (ved udendørs/indendørs aktiviteter) eller arealkravet (ved indendørs aktiviteter) kan overholdes.
 Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 4 m2
gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Det gælder f.eks. omklædningsrum, toiletter
mv. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar
mv. Antallet af personer til stede i forhold til gulvarealet opgøres eksklusiv personale og
optrædende.
 Ved et publikumsrettet arrangement vil alle tilstedeværende tilskuere blive betragtet
som del af det samlede arrangement. Der gælder særskilte regler og retningslinjer for
sektionsopdeling af tilskuere ved større publikumsrettede arrangementer samt sektionsopdeling af deltagere ved større motionsevents, hvor det samlede antal overstiger 500.
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Generelle retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdet og beskyttelse af
medarbejdere/frivillige/medlemmer
 For medarbejdere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19, anbefales det,
at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger.
 Frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 bør i det omfang det er
muligt at udføre arbejdet med mindst 2 meters afstand og med hensyn til øvrige smitteforebyggende anbefalinger have mulighed for at møde til frivilligt arbejde. Der bør som
for ansatte laves særaftaler, hvis den frivillige ikke føler sig tryg i arbejdet. Frivillige,
som er færdigvaccinerede kan også under hensyn til generelle smitteforebyggende anbefalinger genoptage deres frivillige arbejde.
 Der kan på hjemmeside og ved indgang være informationer om, at personer i øget risiko
for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 bør udvise stor forsigtighed ved besøg.
 Den enkelte idrætsforening/-facilitet, organisation, virksomhed, institution, mv. opfordres til så vidt muligt at gennemgå sine arbejdsprocesser, så man i videst mulig omfang
mindsker tiden med tæt kontakt til det absolut nødvendige, herunder opsætning af adskillelse ved betalingspunkter, tydelige afstandsafmærkninger, adfærdsregulerende indretninger (’nudging’), ruminddelinger, afstandstape mv.
 Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask eller
hånddesinfektion.
 Arbejdsgiverne/foreningerne opfordres til inddragelse af medarbejder/frivillige i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed
og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag
med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med
inddragelse af denne.
 Det skal lokalt aftales, hvem der er ansvarlig for at sikre grundig rengøring af fælles
kontaktpunkter og for at lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en
konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere, tablets og redskaber, som hyppigt berøres af mange.
 Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner for personale/frivillige og brugere kan
med fordel indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem
borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal
tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.
 Der opfordres til, at der er let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe,
samt engangshåndklæder. Der opfordres desuden til at sikre rengøring af den enkelte
arbejdsstation, når en medarbejder/frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/frivillig skal overtage denne.
Håndtering af sygdom og symptomer
 Arrangører af og deltagere i aktiviteter opfordres kraftigt til at følge Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om hjemsendelse, selvisolation, smitteopsporing og testning.
 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikationer COVID-19: Opsporing og håndtering
af nære kontakter og Nær kontakt og 'Anden kontakt'

Særlige retningslinjer
 Herunder følger særlige retningslinjer i forbindelse afholdelse af aktiviteter og arrangementer:

Udendørs

 Der bør udnævnes personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning

af tætte forsamlinger.
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idræts- og for-  Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træeningsliv
ning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr rengøres de undervejs eller efter brug, ligesom brugerne opfordres til at have ekstra
fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes/desinficeres eller rengøres med f.eks. vand og sæbe løbende under aktiviteten afsprittes hænder (det kropslige kontaktpunkt) løbende.
 Overnatning i telte/shelters kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne. Foreninger kan lave konkrete retningslinjer for
dette. Vær dog opmærksom på eventuelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen i
forhold til afholdelse af arrangementer med overnatning.
Særlig ordning Ordningen gælder for alle større udendørs motionsevents inden for både erhverv,
for afholdelse kultur og idræt (fx motionsløb, cykelløb, triatlonstævner mv.), hvor arrangørerne
af større moti- ønsker, at der skal kunne være op til 500 deltagere per sektion og op til i alt 5.000
onsevents mv.
deltagere i gang samtidig.
Rammerne for ordningen kan findes i bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.
Der gælder følgende rammer for ordningen:
 Krav om coronapas. Dokumentation skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokaliteten. Læs mere om kravet i Kulturministeriets Q&A her.
 Krav om sundhedsplan ved arrangementer med over 500 deltagere.
 Den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for motionseventet skal sikre,
at deltagere, officials, ansatte og frivillige og lignende på lokaliteterne er opdelt
i klart adskilte grupper med maksimalt 500 personer i hver gruppe. Det skal sikres, at grupperne holdes adskilt ved starten og i slutningen af motionseventet.
 Det samlede antal deltagere, der er i gang samtidig, må ikke overstige 5.000 personer. Der må dermed maksimalt være 10 grupper á 500 personer på ruten samtidig. Når deltagere fra en gruppe er i mål, kan deltagere fra en ny gruppe begynde. Derfor er der som sådan ikke noget loft over, hvor mange deltagere, der
kan deltage i det samlede event, såfremt eventen strækkes ud i tid.
 Grupperne sendes af sted tidsforskudt, så grupperne spredes ud over større geografiske områder.
 Hvor det er muligt og særligt ved længere distancer, bør deltagere få en forudbestemt starttid sat efter, hvornår deltagerne forventes at være i mål. Det skal
sikre, at der ikke sker sammenstimling ved start og mål, og at der ikke finder unødig overhaling sted på ruten.
 Officials ved start tælles med i den enkelte sektion. Officials langs ruten og i mål
tælles med i det samlede antal, der er til stede på samme tid samtidig.
 Frivillige arrangører/officials, førstehjælpspersonale mv. kan bevæge sig mellem
de forskellige grupper/sektioner. De tilstedeværende frivillige arrangører/officials, førstehjælpspersonale mv. indgår i opgørelsen af de maksimalt 500 personer,
der må være til stede i de enkelte grupper.
 Deltagerne forlader målområdet og dermed eventet, når de kommer i mål, så
der ikke sker blanding af grupper.
 Events bør arrangeres, så deltagerne ikke skal gennemløbe den samme rute flere
gange.
 Deltagere bør holde mindst 2 meters afstand under hele eventet dog ikke mellem
deltagere fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter.
 Deltagerne skal ved køb af startnummer, tilmelding til event eller lign. præsenteres for et adfærdskodeks med sundhedsmæssigt anbefalet adfærd herunder
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deltagelse i smitteopsporing. Dette adfærdskodeks kan med fordel tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning.
 For at undgå sammenstimling af publikum, bør der ikke etableres tribuner, ligesom start- og målområdet skal afspærres, så publikum ikke har adgang.
 Arrangørerne kan via deltagerne og på anden vis opfordre publikum til at undgå
sammenstimling og i øvrigt opfordre publikum til at følge gældende regler om
forsamlinger og retningslinjer om afstand mv.
 Arrangørerne skal sikre kontaktinformationer på deltagere med henblik på effektiv smitteopsporing med fx sms-service.
 Arrangørerne anbefales at give deltagerne mulighed for at afsætte billetter i tilfælde af afbud fra deltagere for at sikre, at deltagere med symptomer ikke møder
op.
 Arrangører skal sikre, at der er er et tilstrækkeligt antal kontrollører/officials til
stede.
 Deltagerne i hver gruppe/sektion bør ankomme til eventet i forskellige tidsintervaller, ligesom deltagerne i hver gruppe/sektion forlader eventet forskudt.
 Bodsalg og restauration følger retningslinjerne herom.
 Arrangører bør have fokus på løbende rengøring af alle kontaktflader.
 Der gælder i øvrigt en række krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang,
f.eks. m2-krav, krav om informationsmateriale, krav om tilgængelighed af vand
og sæbe eller håndsprit, jf. Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter og covid-19-test på Kulturministeriets område i
forbindelse med håndtering af covid-19.
Ordningen gælder for alle større udendørs arrangementer som fx festivaler og koncerter samt øvrige festivallignende arrangementer, hvor publikum/deltagere står op
og/eller er i bevægelse, hvor deltagere på forhånd (i altovervejende grad) har købt
billet eller tilmeldt sig arrangementet, og hvor arrangørerne ønsker, at der skal
kunne være op til 500 deltagere per sektion og op til i alt 2.000 deltagere.

Særlig ordning
for afholdelse
af udendørs arrangementer
som fx festivaler og koncerter
samt øvrige fe- Der gælder følgende rammer for ordningen:
stivallignende
arrangementer,  Der kan opnås adgang mod fremvisning af gyldigt coronapas. Dokumentation
skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokaliteten. Læs mere
hvor publikum
om kravet i Kulturministeriets Q&A her.
står op
 Krav om sundhedsplan ved arrangementer med flere end 500 deltagere. Planen
skal være udarbejdet 14 dage inden arrangementet og skal kunne fremvises til
politiet på forlangende. Ved arrangementer over 1.000 deltagere skal sundhedsplanen indgå som et tillæg til sikkerhedsplanen og danne grundlag for politiets
tilladelse for arrangementet.
 Den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for det udendørs arrangement
skal sikre, at lokaliteten, hvor arrangementet afvikles, er opdelt i klart adskilte
sektioner med mindst 4 m2 pr. tilskuer med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder m.v.).
 Det skal sikres, at der maksimalt tillades adgang for 500 tilskuere i hver sektion.
Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion.
 Der må maksimalt være 2.000 tilskuere i alt til arrangementet.
Afvikling af fan- I perioden mellem den 11. juni 2021 og den 11. juli 2021 afholder DBU et fanzonezone Football arrangement – Football Village – på Ofelia Plads i København i anledning af EM i
Village på Ofe- fodbold for herrer.
lia Plads i København og for Arrangementet skal afvikles under følgende krav:
øvrige DBU fan Alle besøgende, tilskuere og lignende kontrolleres med hensyn til gyldigt coSide 6
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ronapas i forbindelse med indgang. De almindelige undtagelser for coronapas finder anvendelse, herunder at børn under 15 år ikke skal vise coronapas. Der skal opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt
muligheden for bortvisning.
Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 m2 udendørsareal,
hvortil der er offentlig adgang, dog må der maksimalt være 3.125 besøgende
til stede samtidig.
Der skal i og ved området opsættes informationsmateriale om, at personer,
der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet
skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.
Alt personale skal gennemgå UEFA´s covid-19 e-læringsmodul.
Pladsen skal indrettes på en måde, så storskærmsområdet afskærmes fra
det øvrige areal under visning af kampe, så der ikke opstår sammenstimlen
ved indhegning.
Arrangementet skal følge krav og retningslinjer i øvrigt tilsvarende detailhandlen.
Hvis der serveres mad og drikkevarer skal krav og retningslinjer for restaurationsbranchen følges.
Lokaliteterne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare
minimeres, herunder ved at gøre det muligt for besøgende mv. at holde afstand til hinanden.
Der skal i eller ved lokaliteten opsættes covid-19-informationsmateriale om,
hvor mange besøgende der maksimalt må tillades adgang for.
Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet arrangementet, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne
og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
Der skal i eller ved lokaler, hvortil offentligheden har adgang, være vand og
flydende sæbe eller hånddesinfektionsmiddel (for de alkoholbaserede mellem 70 – 85 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt for
kunder, besøgende og deltagere. Der kan desuden bruges engangshåndklæder.
Det skal sikres, at der i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, at
relevante retningslinjer i lyset af covid-19 overholdes.
Der skal foretages optælling af besøgende mv. på området.
Der skal udarbejdes en plan for en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af
arrangementet.

Krav til udendørs (storskærms)arrangementer med siddende publikum
Arrangementer med siddende publikum skal afvikles efter den generelle ordning for
udendørs kulturarrangementer med siddende publikum i henhold til bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 og retningslinjer for kulturproduktioner og kulturog idrætsarrangementer med siddende publikum.
 Der kan opnås adgang mod fremvisning af gyldigt coronapas. De almindelige
undtagelser for coronapas finder anvendelse, herunder at børn under 15 år ikke
skal vise coronapas. Der skal opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt muligheden for bortvisning.
 Lokaliteten skal inddeles i sektioner, hvor der maksimalt må være 1.000 tilskuere, der i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene,
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bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende i hver sektion. Der er ikke noget loft over antallet af sektioner til et arrangement. I sektioner, som har egne
separate lokaler f.eks. en VIP-lounge, Skybox eller lign. kan deltagere have maksimalt to faste pladser. Deltagere skal være fysisk adskilt i sektionerne før, under
og efter arrangementet, herunder have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter mv.
Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion.
Der skal være mindst 1 meters afstand (”en tom stol”) imellem hver siddende
tilskuer, dog ikke mellem tilskuere fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter. Såfremt et tomt sæde mellem to tilskuere ikke giver mindst 1 meter imellem dem, skal arrangørerne iværksætte supplerende smitteforebyggende tiltag,
f.eks. via øget adgang til håndsprit, ventilation mv.
Sundhedsplan udarbejdes forud for arrangementer med over 500 deltagere.

Krav til udendørs arrangementer med stående publikum i DBU-fanzoner i København
Udendørs arrangementer som fx koncerter samt øvrige arrangementer, hvor publikum/deltagere står op og/eller er i bevægelse, skal afvikles efter gældende regler i
henhold til bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 og retningslinjer for afholdelse
af udendørs arrangementer som fx festivaler og koncerter samt øvrige festivallignende arrangementer, hvor publikum står.
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Der kan opnås adgang mod fremvisning af gyldigt coronapas. De almindelige
undtagelser for coronapas finder anvendelse, herunder at børn under 15 år ikke
skal vise coronapas.
Krav om sundhedsplan ved arrangementer med flere end 500 deltagere. Planen
skal være udarbejdet 14 dage inden arrangementet og skal kunne fremvises til
politiet på forlangende. Ved arrangementer over 1.000 deltagere skal sundhedsplanen indgå som et tillæg til sikkerhedsplanen og danne grundlag for politiets
tilladelse for arrangementet.
Den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for det udendørs arrangement
skal sikre, at lokaliteten, hvor arrangementet afvikles, er opdelt i klart adskilte
sektioner med 2 m2 pr. tilskuer eller publikum med egne ind- og udgange og
egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder m.v.).
Det skal sikres, at der maksimalt tillades adgang for 500 tilskuere i hver sektion.
Fra 1. juli 2021 må der maksimalt tillades adgang for 1.000 tilskuere e i hver
sektion.
Der må maksimalt være 2.000 tilskuere i alt til arrangementet.
Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion.
Tilskuerne skal være fysisk adskilt i sektionerne umiddelbart før, under og efter
arrangementet, herunder have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter
mv.
Tilskuerne i hver sektion kan færdes frit, dog bør gældende retningslinjer for
anbefalet afstand mellem personer overholdes på alle tidspunkter samt arealkrav på 2 m2 per deltager.
Camping/overnatning i forbindelse med arrangementet er ikke tilladt.
Tilskuerne mv. skal ved køb af billet eller lignende præsenteres for et adfærdskodeks med sundhedsmæssigt anbefalet adfærd herunder deltagelse i smitte-








opsporing. Dette adfærdskodeks kan med fordel tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning.
Arrangørerne skal sikre kontaktinformationer på tilskuere med henblik på effektiv smitteopsporing med fx sms-service.
Arrangørerne anbefales at give tilskuerne mulighed for at afsætte billetter for
at sikre, at tilskuere med symptomer ikke møder op.
Arrangører skal sikre, at der er et tilstrækkeligt antal sikkerhedspersonale til
stede.
Tilskuerne i hver gruppe/sektion bør ankomme til eventet i forskellige tidsintervaller, ligesom tilskuerne i hver gruppe/sektion forlader faciliteten forskudt.
Bodsalg og restauration følger retningslinjerne herom.
Arrangører bør have fokus på løbende rengøring af alle kontaktflader.

Særligt i forhold til smitteforebyggelse
 Besøgende, tilskuere og lignende skal orienteres om særlige forholdsregler ift.
covid-19 herunder præsenteres for et adfærdskodeks via sociale medier, hjemmeside https://www.copenhageneuro2020.dk/, EURO 2020 app, storskærme
samt tydelig skiltning og øvrig guidning, når de besøger Football Village Ofelia
Plads.
 Besøgende, tilskuere og lignende skal opfordres til at:
 planlægge turen ved først at orientere sig på hjemmeside, EURO2020 App,
eller lignende, om de konkrete forhold, som er gældende på Football Village,
 downloade og aktivere ’Smittestop’ App,
 planlægge transport, så man ankommer til Football Village som beskrevet
på hjemmesiden,
 følge skiltningen og anvisningerne ved Football Village,
 orientere sig om ruten til toiletter, boder m.m.,
 holde god håndhygiejne, benytte de opstillede håndspritdispensere mv.
 være opmærksom og tage hensyn til andre
Særligt ift. smitteopsporing
For at sikre størst mulig opmærksomhed på efterlevelse af og assistance til myndighedernes strategiske fokus på testning, opsporing og isolation, bør en individuel og
direkte opfølgning på gæster prioriteres indenfor 48 timer, hvis en besøgende, tilskuer eller lignende eller medarbejder er konstateret smittet med covid-19. Den individuelle og direkte opfølgning sker via orientering på hjemmeside og EURO2020
App, som indeholder følgende informationer:

Professionel
idræt
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 Opfordring til gæster til at gennemgå en selvrapporteret helbredsundersøgelse,
der beskriver symptomer for covid-19 48 timer efter besøg i Football Village.
 Information vedr. sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer for
personer, som oplever sygdom (symptomer) eller har fået en positiv covid-19
test.
 Opfordring og information om at kontakte Styrelsen for Patientsikkerheds kontaktopsporingsenhed ved en positiv covid-19 test med henblik på kontaktopsporing af nære kontakter.
 Opfordring og information om at kontakte EURO2020 København ved en positiv
covid-19 test med henblik på udsendelse af overordnet information om konstateret smitte i Football Village.
 Der er en undtagelse til forsamlingsforbuddet for udøvere af professionel idræt

og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen.
Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller
højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget
til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i
en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden
for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse
ved World Cup, EM, VM eller OL. Derudover omfatter udøvere af professionel idræt
trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens den næstøverste og
tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder
samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for
samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.
Yderligere information
Sundhedsstyrelsen vil løbende efter behov vejlede og kommunikere om smitteforebyggende
anbefalinger og tiltag, som er relevante for sektoren. Sundhedsfaglige spørgsmål til smitteforebyggelse mv. kan stilles til Sundhedsstyrelsen via Kulturministeriet.
Som virksomhed kan man kontakte hotlinen for virksomheder på 7220 0034, der kan henvise til rette myndighed. Se også virksomhedsguiden.dk.
Find Arbejdstilsynets informationsmateriale https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid19/.
Find Sundhedsstyrelsens anbefalinger på http://www.sst.dk/da/corona.
Kontakt Arbejdstilsynet for yderligere vejledning om en generel forsvarlig indretning af arbejdspladsen på: 7012 1288.
Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0233 angående generel information om,
hvordan man skal forholde sig til covid-19.
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