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Til ejendomskontorerne 

Information om fortsat corona restriktioner pr. 16. januar 2022 
Restriktionerne for beskyttelse mod covid-19 er lempet, men vi skal fortsat holde 
selskabslokaler lukkede for udlejning til 31. januar 2022. 

Selskabslokaler og andre beboerlokaler 

Selskabslokaler skal holdes lukket for udlejning og udlån til selskaber, fester, private 
arrangementer, fejringer, gravøl, fødselsdage osv. til og med 31. januar 2022. 

Afdelingens lokaler må gerne bruges til møder, klub- og beboer- og foreningsaktiviteter. 

Afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder 

Afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder kan holdes i egne lokaler uden 
restriktioner. Og når de afholdes på serviceringsteder eller andre lokaler udenfor 
afdelingen skal stedet anvisninger om coronapas og mundbind følges (se nedenfor).  

Konferencer og foredrag 

Konferencer, foredrag, og informationsmøder osv. må gerne afholdes. 

Der er et maksimum for deltagere på 500 deltagere. Hvis arrangementet er 
sektionsopdelt, må der være 3x 500 personer, så der er maksimalt 500 i hver sektion 
adskilt fra de andre sektioner og med en plan for håndteringen.  

Mindre møder 

Selskabsbestyrelses-, afdelingsbestyrelses-, bygge- og lignende møder må gerne 
afholdes i egne lokaler uden restriktioner. Og når de afholdes på serviceringsteder eller 
andre lokaler udenfor afdelingen skal stedet anvisninger om coronapas og mundbind 
følges (se nedenfor).  

Coronapas og mundbind/visir 

Generelt er der krav om fremvisning af coronapas og brug af mundbind/visir på alle 
serveringsteder. 

Ved konferencer og foredrag er der ligeledes krav om coronapas og brug af 
mundbind/visir. 
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Bemærk kravet om coronapas og mundbind gælder ikke for beboerdemokratiets møder. 
Ved afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder samt andre møder for 
bestyrelsesmedlemmer i egne lokaler kan vi ikke kræve coronapas, men vi vil opfordre 
til, at deltagerne frivilligt sørger for at være vaccinerede eller testede. Ligesom vi 
opfordrer til at følge myndighedernes rådgivning. 

Hvis afdelingernes lokaler bruges til informationsmøder, foredrag og lignende er der krav 
om coronapas og mundbind/visir. Og der skal være skilte/opslag herom.  

Ved forenings- og klubaktiviteter er der krav mundbind/visir, og der skal være opslag 
herom. Hvis der er tale om fitness, er der krav om coronapas, der kan tjekkes ved 
stikprøve. Coronapasset skal tjekkes i fitnesscentre og lokaler, hvor der trænes 
minimum én gang i døgnet (i åbningstiden).  

Mundbind/visir må tages af, når man sidder ned, når oplægsholderen skal holde sit 
oplæg, og under udøvelsen af sin aktivitet.  

Kortere varighed af coronapas 

Hvis man kun har påbegyndt sine vaccinationer, så gælder coronapasset kun i fem 
måneder fra sidste stik. 

Hvis man er færdigvaccineret, gælder coronapasset uden tidsbegrænsning. 

Hvis man er tidligere smittet, skal den positive PCR test være mindst 11 dage og højest 
fem måneder gammel. 

En gyldig PCR-test gælder kun gælde i 72 timer, mens en kviktest gælder i 48 timer.  

Mere information 

Det kan være godt at følge med på corona | covid-19 (coronasmitte.dk)    

Myndighedernes seks gode råd kan ses  Forebyg smitte mod coronasmitte - 
Sundhedsstyrelsen 

https://coronasmitte.dk/
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
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