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RETNINGSLINJE FOR BRUG AF FRIVILLIGCENTER BILLUNDS FACILITETER 

 

For at kunne mødes, er det vigtigt at vi overholder de gældende retningslinjer. De seneste 

opdateringer fra myndighederne kan læses her: 

I har som forening selv ansvar for at læse myndighedernes retningslinjer igennem, da der 

kan være specifikke regler, der er relevante for jer fx i forbindelse med sang mv.  

 

Vi har samlet de mest relevante retningslinjer for jer som brugere af Frivilligcenter Billunds 

faciliteter: 

 

RETNINGSLINJER 

 

Forsamlingsforbuddet er pr. 21. maj hævet til: 

Indendørs: 50 personer 

Udendørs: 100 personer 

 

Det gælder fortsat at man skal kunne holde minimum 1 meters afstand til hinanden. 

 

Der er to forskellige kvadratmeterkrav, hvilket betyder: 

 

Ved stående/gående aktiviteter gælder: 4 kvm pr. person  

Ved siddende aktiviteter gælder: 2 kvm pr. person 

 

For brug af Frivilligcenter Billunds lokaler betyder det konkret 

(med fortsat krav om at kunne holde 1 meter - fra næsetip til næsetip): 

 

Multirummet:                           16 stående / 32 siddende 

Kantinen:                                 16 stående / 32 siddende 

Køkkenet:                                  5 stående 

Mødelokale ved kælder:            8 stående / 16 siddende 

Lydrum (lille mødelokale):         2 stående / 4 siddende 

Gårdhaven (terrassen)            13 stående / 27 siddende (når siderne er lukkede) 

Hele gårdhaven                             100 personer (terrassen kan lukkes op og indgå i de 100)   

Der kan også være to forsamlinger på samme tid udendørs/terrassen, hvis de tilsammen ikke overskrider 

100 personer                                                       

 

HUSK RENGØRING – der er rengøringsstationer 2 steder i huset 

https://duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Corona/2021-05-21_Retningslinjer_for_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfacil_934919_37_0.pdf
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For at benytte Frivilligcenter Billunds lokaler skal alle have gyldigt 
Coronapas 

  

Ved Coronapas forstås dokumentation for: 

• Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra 

tidspunktet, hvor testen er foretaget 

• Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet 

fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, - 

• Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt 

mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller 

• Et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som 

gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses 

forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis)  

Coronapas gælder for alle på 18 år og derover (medmindre man er undtaget) 

 

Dokumentation for Coronapas kan foreligge enten i papirformat eller elektronisk 

 

Der foretages stikprøvekontrol af Coronapas en gang i døgnet, og der skal derfor ikke fremvises 

Coronapas ved ankomst.    

 

Der skal bæres mundbind eller 

visir af alle på 12 år og derover, 

når man går til og 

fra foreningsaktiviteten. HUSK at 

holde minimum 1 meters afstand 

UNDER foreningsaktiviteten  
 

 

 


