Kulturministeriets retningslinjer for foreningsaktiviteter.
Senest opdateret 12. november 2021.
Bedst som vi troede, at Corona var slået af banen, dukker det nu op igen i vores samfund. Da
store dele af landet er vaccinerede, er restriktionerne dog ikke nær så skrappe, og vi i
foreningslivet kan fortsætte stort set uændret.
Generelt gælder det, at der kræves coronapas af tilskuere ved:
•
Arrangementer med over 200 tilskuere indendørs på samme tid
•
Arrangementer med over 2000 tilskuere udendørs på samme tid
Det frivillige foreningsliv er ikke omfattet af krav om coronapas. Det betyder, at der ikke vil være
krav om coronapas for deltagere (ansatte, medlemmer og frivillige) til foreningsaktiviteter og
generalforsamlinger.
Vær opmærksom på, at der vil være krav om coronapas, hvis foreningsaktiviteten foregår til de
udvalgte arrangementer på kultur- og idrætsområdet, f.eks. foreningsmedlemmerne er publikum til
en koncert, er besøgende i et zoologisk anlæg, er publikum i en biograf, er besøgende på et
museum, er tilskuere til en idrætsaktivitet med betalende tilskuere osv.
Derudover gælder følgende:
•
Børn og unge under 15 år er fritaget for coronapas, hvor det tidligere var fra 16 år.
•
Immunitetspasset, hvis man har været smittet, gælder i 6 måneder, hvor det tidligere var 12
måneder.
Vi anbefaler fortsat, at:
• I sikrer adgang til håndsprit eller håndvask
• I udnytter pladsen til god afstand, når det er muligt. Prioritér evt. at være udendørs
• I er opmærksomme på grundig rengøring og hyppig udluftning
• Personer med symptomer på COVID-19 bliver hjemme
• I er opmærksomme på om kommunen eller området, I benytter, har særlige regler for at være
på området. Disse skal selvfølgelig overholdes. Vær også opmærksomme på, om der er lokale
nedlukninger i hele eller dele af det område, I som forening dækker.

Se Kulturministeriets tekst om Udvalgte Arrangementer her
Link til diverse plakater: Sundhedsmyndighedernes coronaplakater
Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i disse retningslinjer, kan du enten kontakte DUF’s
Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til corona@duf.dk. Du kan som altid også kontakte
foreningskonsulenterne.

