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Retningslinjer for publikumsrettede kultur- og idrætsaktiviteter
Hvem gælder disse retningslinjer for?
Disse retningslinjer gælder for publikumsrettede kultur- og idrætsaktiviteter indendørs og
udendørs, herunder koncerter, festivaler, film- og teaterforestillinger, idrætskampe, museer,
biblioteker mv.
Brancheorganisationer og faciliteter på området kan selv – ud fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om begrænsning af smittespredning – fastlægge særlige retningslinjer for
de konkrete aktiviteter.

Andre retningslinjer
 For afholdelse af idræts- og foreningsaktiviteter henvises til retningslinjerne for idrætsog foreningsaktiviteter.
 For afholdelse af sommerlejre mv. henvises til retningslinjer for sommeraktiviteter.
 For serveringssteder henvises til retningslinjer herfor hos Erhvervsministeriet.
 For aktiviteter for dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner mv. henvises til retningslinjer herfor hos Børne- og Undervisningsministeriet
eller Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 For funktioner som stylist, makeupartist, kamera og lyd, der i perioder er tæt på deltagere, optrædende eller lignende, henvises til retningslinjer for liberale erhverv.

Restriktioner
Retningslinjerne er vejledende og ændrer ikke på forpligtelser fra gældende lovgivning, herunder forsamlingsforbuddet og krav til lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Derudover kan der være indført tiltag på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. Disse
skal overholdes, uagtet disse retningslinjer og gælder både til lands som til vands.
De gældende restriktioner kan findes i:
 Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid19.
 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.
 Bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.
 Bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.
Hvor mange må der være i et lokale?
 Det anbefales, at der maksimalt er så mange personer i et lokale, at den anbefalede afstand kan overholdes.
 Derudover må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der dog tillades
adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet
under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende, bruger,
tilskuer og lignende. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Antallet af
personer til stede i forhold til gulvarealet opgøres eksklusiv personale og optrædende.

 For udendørs arrangementer med stående publikum (festivaler, koncerter, idrætsarrangementer mv.) med flere end 500 tilskuere er arealkravet 2 m2, uanset om man sidder
ned eller står op.
 Foreninger og faciliteter anbefales at angive ved indgangen til lokalerne, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal.

Generelle anbefalinger
Arrangøren og de ansvarlige for aktiviteten/arrangementet skal tage fælles ansvar for, at
aktiviteterne sker på en måde, hvor smittespredning begrænses mest muligt, herunder:
 Isolation af smittede personer for at bryde smittekæder med test ved symptomer og smitteopsporing.
 Reduktion af smitte med fokus på ansigt-til-ansigt-kontakt, hosteetikette, rengøring og
luftskifte. Det indebærer blandt andet udluftning ved at skabe gennemtræk.
 Ved aktiviteter med kraftig udånding, herunder sang, bør der holdes mindst 2 meters
afstand mellem deltagere, mens der altid bør holdes mindst 1 meters afstand. Dette gælder også bade- og omklædningsfaciliteter mv.
 Afstand vurderes fra næse til næse, så der ved siddende indretning kan måles fra midten
af stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn. Det bør være muligt for personer med øget
risiko for et alvorligt forløb med covid-19 at holde mindst 2 meters afstand til andre.
 At der så vidt muligt undgås håndtryk, kys og kram.
 Sikre, 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.
 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 fællesarealer. Der kan fx laves foranstaltninger,
der anviser gå-retninger mv.
 Gældende smitteforebyggende tiltag supplerer hinanden i forhold til at forebygge smittespredning. Et tiltag kan dermed ikke være erstatning for andre. Der kan dog være situationer, hvor et smitteforebyggende tiltag ikke er muligt at overholde. I disse situationer
kan andre tiltag med fordel intensiveres.
Der henvises desuden til Sundhedsstyrelsens publikationer: COVID-19: Forebyggelse af
smittespredning og 'Forebyggelsespakke om hygiejne', 2018.

Beskyttelse af medarbejdere/frivillige/ansatte/medlemmer mv.
 For medarbejdere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19, anbefales det,
at ledelsen i dialog med medarbejderen laver en individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger.
 Personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 anbefales at holde
mindst 2 meters afstand. Der kan laves særaftaler, hvis den frivillige/ansatte ikke føler
sig tryg i arbejdet.
 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 at gennemgå arbejdsprocesser, så tiden med tæt kontakt mindskes, herunder adskillelse ved betalingspunkter, afstandsafmærkninger, adfærdsregulerende indretninger
(’nudging’), ruminddelinger, afstandstape mv.
 Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god
hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder håndvask eller hånddesinfektion.
 Arbejdsgiverne/foreningerne/virksomhederne mv. skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af tiltag med
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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 rengøring af fælles kontaktpunkter og for at lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med
fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere, tablets
og redskaber, som hyppigt berøres af mange.
 Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner for personale/frivillige/brugere mv. kan
indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af afstand mellem borde i spiseafdeling og
afstandsmarkeringer ved betalingsstationer, så der ikke opstår kødannelse.
 Der opfordres til, at der er adgang til håndvask med vand og flydende sæbe samt engangshåndklæder. Der opfordres desuden til at sikre rengøring af en arbejdsstation, hvis denne
skal overtages af en anden person.
Håndtering af sygdom og symptomer
 Alle personer opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse,
selvisolation, smitteopsporing og testning: COVID-19: Opsporing og håndtering af nære
kontakter og Nær kontakt og 'Anden kontakt'.

Særlige retningslinjer
Herunder følger retningslinjer for aktiviteter og arrangementer:

Coronapas for
brugere, besøgende, tilskuere mv.

 Der er krav om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 16 år











Arrangementer
med siddende
publikum
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og derover i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, herunder idrætshaller
mv. samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder biografer, teatre, zoologiske anlæg, museer, kunsthaller, stadions og spillesteder.
Der er ikke krav om coronapas for biblioteker, arkiver mv. samt for fritids- og
foreningsaktiviteter (undtaget idræt) og folkeoplysning, herunder musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet, kultur-, aktivitetsog medborgerhuse, biblioteker, arkiver, aftenskoler og Folkeuniversitetet.
Coronapas skal kontrolleres ved indgangen til lokalet eller lokaliteten eller ved
første naturlige kontaktpunkt med personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten. Det kan ske ved automatisk scanning af QR-koden via
sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "Gyldigt i Danmark".
Det er ikke nødvendigt at kontrollere coronapas ved indgangen til serveringssteder mv., hvis der er sket kontrol ved ankomst til lokalet/lokaliteten.
I forbindelse med fremvisning af coronapas, bør der være særlig opmærksomhed
på kødannelse. For at minimere kødannelse, kan besøgende, brugere, tilskuere
og lignende opfordres til at benytte appen "Coronapas" eller at have deres coronapas samt gyldigt ID klar i forbindelse med ankomst.
For dokumentation af coronapas henvises til bekendtgørelse om restriktioner for
lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.
Der er undtagelse for coronapas for personer, der kan fremvise dokumentation
udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test. Navnet på dokumentationen skal svare
til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen.
Der skal fremad, bagud og til siderne være mindst 1 meters afstand eller mindst
ét sædes afstand imellem hver siddende tilskuer, dog ikke imellem personer fra
samme husstand og tilsvarende nære kontakter.

 Medfører et tomt sæde mellem to tilskuere ikke, at der er mindst 1 meter imellem disse, skal den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for arrangementet, iværksætte supplerende smitteforebyggende tiltag, herunder sikre, at der er
øget adgang til vand og sæbe eller hånddesinfektion, at der er behørig ventilation
i lokalet, og at det er muligt for tilskuere at holde afstand til hinanden.
 Nære kontakter kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er
mindre end 1 meter mellem dem. Arrangøren opfordres til at planlægge så alle
gæster kan holde mindst 1 meters afstand på alle tidspunkter, både når de sidder
og når de bevæger sig rundt i lokalerne. Gæsterne kan inden for disse rammer
selv vælge at rykke tættere sammen, hvis de er nære kontakter.
 Aktørerne/institutionerne opfordres til at have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende og kan fastlægge egne retningslinjer for ophold i publikumsområderne. Især er det vigtigt at undgå køer ved indgange og til
lokaler, og der kan med fordel ske køstyring via nummersystem eller tydelig skiltning. Det kan også ske ved forskudt ankomsttidspunkt til arrangementet, og at
publikum lukkes ind og ud af salene i hold – også under pauser.
 Der udnævnes personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af
tætte forsamlinger.
 Der opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
 For arrangementer med flere end 500 deltagere skal arrangøren udarbejde en
sundhedsplan for en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af det pågældende arrangement. Planen skal udarbejdes ud fra en skabelon, der findes her. Planen
skal kunne fremvises efter anmodning fra myndighederne, som også har mulighed for at justere krav eller aflyse arrangementet, hvis de vurderer, at afholdelsen vil være sundhedsmæssigt uforsvarlig.
Udendørs:
 Der må maksimalt være 1.000 tilskuere i hver sektion, der i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, 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. Tilskuere 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.

Arrangementer
med stående
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Indendørs:
Ud over kravene til udendørs arrangementer gælder følgende yderligere krav:
 Hver sektion må maksimalt bestå af 500 tilskuere.
 Arealkrav på 2 m2 per siddende tilskuer i hver sektion.
 Fokus på ventilation med frisk luft udefra.
 Aktørerne/institutionerne mv. opfordres til at have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende og kan fastlægge egne retningslinjer
for ophold i publikumsområderne. Det er vigtigt at undgå køer ved indgange og
til lokaler, og der kan med fordel ske køstyring via nummersystem eller tydelig
skiltning. Det kan også ske ved forskudt ankomsttidspunkt til arrangementet, og
at publikum lukkes ind og ud af salene i hold – også under pauser.
 Der udnævnes personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af
tætte forsamlinger.
 Der opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
 For arrangementer med flere end 500 deltagere skal arrangøren udarbejde en
sundhedsplan for en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af det pågældende arrangement. Planen skal udarbejdes ud fra en skabelon, der findes her. Planen

skal kunne fremvises efter anmodning fra myndighederne, som også har mulighed for at justere krav eller aflyse arrangementet, hvis de vurderer, at afholdelsen vil være sundhedsmæssigt uforsvarlig.
Udendørs:
 Der må maksimalt være 1.000 tilskuere i hver sektion og maksimalt 5.000 tilskuere til stede ved arrangementet samtidig.
 Tilskuere 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 2 m2 pr. tilskuer i hver sektion.
 Der må ikke i forbindelse med arrangementet tilbydes overnatning, herunder stilles campingfaciliteter til rådighed, for tilskuere eller publikum, og det skal sikres,
at camping og overnatning ikke finder sted på lokaliteter, som arrangørerne råder over, og hvortil offentligheden har adgang.

Fanzone Football Village på
Ofelia Plads i
København og
øvrige DBUfanzoner i København
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Indendørs:
 Det er ikke tilladt at afholde arrangementer indendørs med flere end 250 stående
tilskuere.
Frem til 11. juli 2021 afholder DBU fanzonearrangementer – Football Village – på
Ofelia Plads i København i anledning af EM i fodbold for herrer.
Arrangementet skal afvikles under følgende krav:
 Alle besøgende, tilskuere og lignende kontrolleres med hensyn til gyldigt coronapas i forbindelse med indgang. De almindelige undtagelser for coronapas
finder anvendelse, herunder at børn under 16 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 serveringssteder 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 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.

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.
 Besøgende, tilskuere og lignende skal opfordres til at:
 planlægge turen ved først at orientere sig om de konkrete forhold på Football Village på hjemmeside, EURO2020 App eller lignende,
 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:
 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.
Udendørs (storskærms)arrangementer med siddende publikum
 De skal afvikles efter ordningen for arrangementer med siddende publikum (se
ovenfor).
Udendørs arrangementer med stående publikum
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Biblioteker og
arkiver

Museer, kunsthaller, videnspædagogiske
aktivitetscentre, zoologiske
anlæg/akvarier

 De skal afvikles efter ordningen for arrangementer med stående publikum (se
ovenfor).
 Læse/studiepladser rengøres mellem hver besøgende (dog efter en konkret vurdering af behov), alternativt skal det være muligt for de besøgende at foretage
egen rengøring.
 Bibliotekerne opfordres til daglig eller hyppigere rengøring af offentlig tilgængelige pc’er, printere og andet udstyr.
 Bibliotekerne kan overveje, om ubemandet åbningstid kan finde sted sundhedsmæssigt forsvarligt. Ved ubemandet åbningstid opfordres bibliotekerne til regelmæssigt at kontrollere, at retningslinjer overholdes. Det skal endvidere fortsat
kunne sikres, at gældende restriktioner kan overholdes, f.eks. arealkrav mv.
 Afleverede materialer skal håndteres tilstrækkeligt sikkert af personalet. Personalet opfordres til at gennemføre hyppig hånddesinfektion eller håndvask.
 Der er ikke behov for særlige forholdsregler for materiale, som brugere afleverer,
eller som lånere berører og stiller tilbage.
 Biblioteker kan udlåne/aflevere materiale gennem et 'click and collect'-system,
hvor brugere henter/afleverer bøger mv. med et minimum af kontakt med personale og andre borgere og uden at opholde sig i selve bibliotekslokalet.
 Der kan overvejes tidsbestilling og begrænsning af besøgsvarighed med henblik
på at kontrollere publikumsmængden, hvor dette er nødvendigt.
 Institutionerne opfordres til at have fokus på styring af gæstestrømme og i relevant omfang at overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende
køer ved ind- og udgange og til specifikke lokaler, og der kan med fordel ske
køstyring f.eks. via nummersystem eller tydelig skiltning.
 Der kan udnævnes personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning
af tætte forsamlinger.
 Der må udvises forsigtighed med genstande, f.eks. touch screens, læringsmidler,
udstillede genstande mv., der berøres af mange. Publikum skal have mulighed
for at anvende hånddesinfektionsmiddel (for de alkoholbaserede mindst 70 pct.
v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) både før og efter brugen. Alternativt kan
sådanne genstande undgås.

Yderligere information
Sundhedsstyrelsen vejleder og kommunikerer om generelle, smitteforebyggende anbefalinger og tiltag. 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 på https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid19/.
Find Sundhedsstyrelsens anbefalinger på http://www.sst.dk/da/corona.
Kontakt Arbejdstilsynet for yderligere vejledning om 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.

Side 7

