Bilag 1 til Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19 i folkekirken og andre trossamfund.

Aktivitet

Generelt forsamlings- Deltagerbegrænsning
forbud
(arealkrav)

Indendørs
gudstjeneste,
messe,
fredagsbøn,
vielser,
barnedåb Nej, undtaget fra
begravelse/bisættelse eller lignende forsamlingsforbuddet
religiøse handlinger

Maksimum
deltagerantal

Afstandskrav og andre særlige
Corona-pas
restrikstioner

Stående/gående:

Uden sang:

1 person pr. 4 kvm. (pr. 1.
august 2021: 1 person pr. 2
kvm)

Mindst 1 m mellem personer, som
ikke til daglig er i tæt kontakt

Siddende/knælende:

500

Med sang:

Nej

Mindst 2 m mellem personer, som
ikke til daglig er i tæt kontakt

1 person pr.2 kvm.

Uden sang:
Udendørs
gudstjeneste,
messe,
fredagsbøn,
vielser,
barnedåb,
Nej
begravelse/bisættelse elle lignende
religiøse handlinger

Ingen arealkrav

500

Mindst 1 m mellem personer, som
ikke til daglig er i tæt kontakt
Med sang:

Nej

Mindst 2 m mellem personer, som
ikke til daglig er i tæt kontakt
Uden sang:

Indendørs menighedsaktivitet, hvor
deltagerne ikke sidder ned på faste
Ja
pladser (incl. møder i menighedsråd,
bestyrelser i trossamfund m.v. )

Stående/gående:

Mindst 1 m mellem personer, som
250 (pr. 1. ikke til daglig er i tæt kontakt
august 2021:
Nej
Med sang:
500)
1 person pr. 4 kvm. (pr. 1.
august 2021: 1 person pr. 2
Mindst 2 m mellem personer, som
kvm)
ikke til daglig er i tæt kontakt
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Aktivitet

Generelt forsamlings- Deltagerbegrænsning
forbud
(arealkrav)

Maksimum
deltagerantal

Afstandskrav og andre særlige
Corona-pas
restrikstioner

Uden sang:
Mindst 1 m mellem personer, som
ikke til daglig er i tæt kontakt

Udendørs menighedsaktivitet, hvor
deltagerne ikke sidder ned på faste
Nej
pladser (incl. møder i menighedsråd,
bestyrelser i trossamfund m.v.)

Intet arealkrav

500

Nej
Med sang:
Mindst 2 m mellem personer, som
ikke til daglig er i tæt kontakt

Bilag 1 til Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19 i folkekirken og andre trossamfund.

Aktivitet

Generelt forsamlings- Deltagerbegrænsning
forbud
(arealkrav)

Maksimum
deltagerantal

Afstandskrav og andre særlige
Corona-pas
restrikstioner
Pr. 1. juli 2021: Indtil 250 og pr.
1. august 2021: Indtil 500):

Nej

Anbefaling om mindst 1 meter (2
hvis der synges)
Pr. 1. juli 2021:
Pr. 1. juli 2021: Hvis flere end
Hvis flere end
250:
250
Ja
Krav om 1 meter eller 1 sæde (2
meter, hvis der synges)
Pr. 1. juli 2021: Hvis flere end
500 desuden:
Indendørs menighedsaktivitet, hvor
deltagerne i det væsentlige sidder ned
på faste pladser med ansigtet i samme
retning (incl møder i menighedsråd,
bestyrelser i trossamfund m.v)

Nej, omfattet af særlig
undtagelse og separat Siddende/knælende:
regelsæt
1 person pr. 2 kvm.

Intet
maksimum

Klart inddelte sektioner på maks
500 personer med egen ind- og
udgang
samt
egne
servicefaciliteter og sundhedsplan
Pr. 1. august
Pr. 1. august 2021: flere end
2021: Hvis flere
500:
end 500:
Krav om 1 meter eller 1 sæde og Ja
sundhedsplan. Anbefaling om 2
meters afstand, hvis der synges
Hvis flere end 1.000:
Klart inddelte sektioner på maks
1.000 personer med afstandskrav
i den enkelte sektion, egen ind- og
udgang
samt
egne
servicefaciliteter og sundhedsplan
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Aktivitet

Generelt forsamlings- Deltagerbegrænsning
forbud
(arealkrav)

Maksimum
deltagerantal

Afstandskrav og andre særlige
Corona-pas
restrikstioner
Indtil 500:

Indtil 500

Anbefaling om mindst 1 meter (2
Nej
hvis der synges)

Udendørs menighedsaktivitet, hvor
deltagerne i det væsentlige sidder ned Nej, omfattet af særlig
på faste pladser med ansigtet i samme undtagelse og separat Intet arealkrav
retning (incl. møder i menighedsråd, regelsæt
bestyrelser i trossamfund m.v)

Intet
maksimum

Pr. 1. juli 2021:
Pr. 1. juli 2021: Hvis der er flere
Hvis flere end
end 500:
500:
Krav om 1 meter eller 1 sæde. Ja
Anbefaling om mindst 2 m aftand
hvis der synges. Krav om
sundhedsplan. Hvis flere end
1.000 desuden krav om sektioner
på maksimalt 1.000 med egen indog
udgange
og
egne
servicefaciliteter.
Pr. 1. august 2021: flere end Pr. 1.
500:
2021:

august

Krav
om
coronapas
hvis
Anbefaling om mindst 1 meters flere end 2.000
afstand (2 meter hvis der synges). deltagere.
Krav om sundhedsplan. Hvis flere
end 1.000 krav om registrering af
deltagerne.
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Aktivitet

Indendørs sommerlejre m.v. med flere
end 250 deltagere (med og uden
overnatning)

Generelt forsamlings- Deltagerbegrænsning
forbud
(arealkrav)

Nej, omfattet af særlig
undtagelse og separat
regelsæt indtil 1. august
Stående/gående:
2021
1 person pr. 4 kvm.

Maksimum
deltagerantal

500

Siddende/liggende:

Deltagerne organiseres som
hovedregel i primærgrupper
såsom hold eller andre faste
mindre grupper. Overnatning bør
foregå i disse grupper, ligesom
grupperne som udgangspunkt bør
udgøre faste spisegrupper og dele
sanitetsområder, herunder
Hvis maksimalt
toiletter, bad, omklædningsrum
250:
mv. og eventuelle lokale
Nej
opholdsarealer.

Anbefaling om mindst 1 meters
afstand til andre primærgrupper

1 person pr. 2 kvm

Nej, omfattet af særlig
Udendørs sommerlejre m.v. med flere
undtagelse og separat
end 250 deltagere (med og uden
1 person pr. 2 kvm
regelsæt indtil 1. august
overnatning)
2021

Afstandskrav og andre særlige
Corona-pas
restrikstioner

500

Hvis flere end
250:
Ja, med daglig
stikprøvekontrol

Deltagerne organiseres som
hovedregel i primærgrupper
såsom hold eller andre faste
mindre grupper. Overnatning bør
foregå i disse grupper, ligesom
grupperne som udgangspunkt bør
udgøre faste spisegrupper og dele Nej
sanitetsområder, herunder
toiletter, bad, omklædningsrum
mv. og eventuelle lokale
opholdsarealer.
Anbefaling om mindst 1 meters
afstand til andre primærgrupper

