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Retningslinjer i Corona-tiden for afholdelse af 

Generalforsamling af Fællestival 2020 
 

Vedlagte retningslinjer er baseret ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til Corona smitte: 
https://www.sst.dk/da/corona/FAQ. 

Ved afholdelse af generel forsamling skal følgende rammer og retningslinjer overholdes i forbindelse med 
gennemførelsen af forsamlingen. 

- Overvej om forsamlingen kan afholdes udendørs - det kan føles tryggere for alle 

- Lokalets størrelse skal være, så det kan indrettes med: 

 Minimum 1.5 meters afstand mellem personerne i lokalet. 

 Minimum 2 meter mellem eventuel taler og dertilhørende publikum. 

- Hvis de fysiske rammer ikke muliggør den førnævnte afstand, skal deltagerantallet 

skæres ned eller godkendte ansigtsmasker skal bæres af ALLE deltagere. 

- I lokalet markeres hhv. siddepladser og eventuel talers område med målt afstand imellem, samt afstand 
imellem sidde og stå pladser. 

- Håndsprit skal være tilgængelig for alle deltagere, og alle deltagere skal spritte hænder af før forsamlingen 
efter forsamlingen 

- Deltagere bør så vidt muligt anvende samme stol/bord under hele forsamlingen, herunder alene have 
kontakt til egne ejendele 

- Fælles kontaktpunkter som toilet, håndtag, gelændere, stole, som hyppigt berøres af mange skal sikres 
grundig rengøring før og efter forsamling 

- Der bør ikke anvendes fælles håndklæde på toilet 

- Ingen deltagere med symptomer på Corona må deltage i et kursus; feber, tør hoste, 
vejrtrækningsproblemer, nys 

Desuden frarådes det fortsat, at personer der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med 
corona, deltager i en forsamling, dette gælder også ved personer der har en regelmæssig tæt kontakt til 
andre ekstra udsatte personer udenfor Fællestival. 

Risikogrupper beskrives af Sundhedsstyrelsen – se mere Sundhedsstyrelsen hjemmeside: 

https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper 
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Relateret til alder er det nu veldokumenteret, at følgende grupper er i øget risiko for et alvorligt 
sygdomsforløb: 

• personer over 70 år og særligt personer over 80 år 

• personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme 

Alle involverede personer har et ansvar for at sikre overholdelsen af retningslinjerne vedr. Corona i 
forbindelse med en hver form for forsamling. Alle deltagere kan anmode en anden deltagere om at forlade 
forsamlingen, hvis retningslinjerne ikke overholdes. 
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