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Nyt om brug af mundbind
29. oktober 2020
Kære selskabsbestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsesformænd
Nu er der kommet nyt om brug af mundbind.
Som vi skrev til jer den 26. oktober, var det på det tidspunkt endnu uvist, hvad
mundbindkravet ved indendørs færdsel på steder med offentlig adgang ville betyde for
det almene område.
Der er nu sent onsdag kommet en ny bekendtgørelse om krav om mundbind m.v.
gældende fra i dag den 29. oktober 2020 og til 2. januar 2021. Den medtager bl.a.
foreningsfaciliteter.
BL oplyser, at reglerne gælder serveringssteder, detailhandlen, aktiviteter i
uddannelses, kultur- og fritidsinstitutioner, herunder foreningslokaler, samt aktiviteter
i folkekirken og andre trossamfund. Reglerne gælder lokaler med offentlig adgang
indenfor de nævnte områder – og ikke generelt for alle lokaler med offentlig adgang.
De almene boligselskaber og boligafdelinger er dermed omfattet af mundbindkravet i
forhold til foreningsaktiviteter og foreningslokaler. Til gengæld er der ikke krav om, at
beboerne skal bære mundbind på fælles arealer som opgange, vaskeri mv. Og
kontorlokaler som f.eks. ejendoms- og administrationslokaler er heller ikke omfattet
af lovkravet om mundbind.

Not assigned

Ved afholdelse af afdelingsmøder i afdelingerne er der krav om mundbind for
mødedeltagerne, idet sådanne møder må betragtes som foreningsaktiviteter i
foreningslokaler. Bemærk, at når man sidder ned, kan mundbindet tages af.

Side 2
Tilsvarende er der mundbindkrav, hvis der afholdes afdelingsbestyrelsesmøder eller
selskabsmøder i beboerlokaler. Hvis møderne afholdes på serveringssteder, er der
også krav om mundbind efter reglerne om serveringsteder.
For øvrige aktiviteter i beboerlokalerne er der som udgangspunkt også krav om
mundbind. Det være sig sociale aktiviteter, klub-liv, bankospil, beboercafé osv. , men
ikke ved udlejning til private lukkede arrangementer.
Der kan læses yderligere i BL info nr. 72 link https://bl.dk/blinformerer/2020/10/7210-nye-regler-om-brug-af-mundbind-i-lokaler-med-offentligadgang/
Selvom der ikke er et myndighedskrav om brug af mundbind, så er det tilladt at
anmode om brug af mundbind, men det er dog ikke muligt at sanktionere, hvis
anmodningen ikke følges.
DAB opfordrer naturligvis til, at vi alle følger reglerne om mundbind til og fra vores
siddeplads ved møder i beboerdemokratiet.
For at beskytte beboere og ansatte råder DAB til, at beboerne bliver bedt om at
anvende mundbind ved henvendelser på ejendomskontorerne. Dette via opslag med
venlige opfordringer og ved at der stilles mundbind frem til gratis benyttelse.
Ejendomsfunktionærerne behøver ikke at anvende mundbind, når de står bag
afskærmningen på ejendomskontoret. Men DAB råder til, at ejendomsfunktionærerne
bruger mundbind, når de er i kontakt med beboere indendørs i boligerne ved udførsel
af beboerservice eller syn af boliger.
Tilsvarende vil DAB opfordre besøgende på DAB kontorerne til at anvende mundbind.
Vi skriver tilsvarende information til ejendomsfunktionærerne, se vedhæftede.
Eventuelle spørgsmål kan stilles til jeres administrationsafdeling eller undertegnede.
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