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Midlertidige Covid-19 retningslinjer  
for brug af huset pr. 25. maj 2021 
 
 
 
 
 
Disse retningslinjer følger af genåbningen pr. 21. maj 2021, og er foreløbigt gældende til og med den 30. 
juni 2021, hvor lukker for sommeren frem til 9. august 2021. 
 
Retningslinjerne åbner mulighed for gennemførelse af følgende typer af arrangementer: 
 

1. Teaterforestillinger 
2. Koncerter (også med fællessang/korsang) 
3. Foredrag 
4. Generalforsamlinger 
5. Øvrige møder, aktiviteter og undervisning i foreningsregi og regi af musik- og kunstskoler 

(koncerter undtaget) 
6. Faglige og politiske møder og arrangementer. 

 
Med andre ord er der igen åbent for alle de typer af arrangementer som vi lægger hus til i Elværket J 
 
Bemærk dog, at der er forskel på hvor mange der maksimalt må deltage i de forskellige typer af 
arrangementer. Nærmere herom nedenfor. 
 
Generelt 
Generelt er det en forudsætning at alle brugere respekterer retningslinjerne, og at de gængse krav om 
hensyntagen, afstand og hygiejne følges, herunder: 
 

• Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir når de ikke sidder på deres faste plads ved 
arrangementet de deltager i. 

• Hold to meters afstand når muligt og altid mindst én meter. Undgå håndtryk, kys og kram. 
• Hvis du får symptomer, så bliv hjemme. 
• Host og nys i ærmet. 
• Vask hænder tæt eller brug håndsprit. 
• Gør rent, særligt overflader som mange rører ved. 

 
Disse er også skiltet i huset, ligesom der er ophængt dispensere med håndsprit ved indgangen til alle rum. 
 
Udluftning 
Der skal luftes ud ved gennemtræk mellem hvert arrangement, når der ikke er mennesker til stede. Varer 
et arrangement mere end én time, bør der luftes ud én gang i timen, mens alle forlader lokalet. Ophold 
under udluftning skal ske udendørs. 
 
Adgang til huset 
Alene brugere som har et godkendt arrangement, har adgang til huset. Øvrige nøglebrikker vil være 
spærret. 
 
På grund af krav til arrangementstype, afstand mellem deltagere etc. åbnes alene for arrangementer i 
husets sal. Øvrige lokaler vil fortsat være lukket. 
 
 

Frederikssund den 22. maj 2021    
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Coronapas 
For at få adgang til arrangementer i huset skal alle over 18 år kunne fremvise gyldigt Coronapas og ID. 
 
Det påhviler den ansvarlige kontaktperson for arrangementet, at Coronapas og ID kontrolleres – også 
medarrangører/medhjælpere ved afviklingen af arrangementet. Ved arrangementer i et hus som vores er 
stikprøvekontrol tilstrækkeligt. 
 
Coronapas og ID skal kontrolleres derfor stikprøvevis ved hovedindgangen til huset; ved møder i lille 
mødelokale dog ved indgangen hertil. Er der deltagere som ved kontrol ikke kan fremvise gyldigt 
Coronapas, så skal de afvises. 
 
Ved gyldigt Coronapas forstås: 

• 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 (altså personer der har været smitte med corona), 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 (14 dage efter 2. vaccination). 
 
Arrangementer 
I praksis betyder kravene, at følgende retningslinjer skal overholdes: 
 
A. I lokalerne: 

• Hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning sikres én meters afstand målt fra midten 
af sædet. 

• Der skal være to kvadratmeter gulvareal pr. deltager, optrædende og personale/arrangører 
undtaget. 

• For optrædende skal der være mindst fire kvadratmeter sceneareal, og der skal opretholdes 
mindst to meters afstand til publikum fra scenekant.  

• Alle skal bære mundbind eller visir, når de ikke sidder på deres plads. 
• Man må kun forlade sin faste plads med henblik på toiletbesøg eller under udluftning.  

 
B. Uden for lokalerne (I foyer, opholdsholdsarealer, café og gange): 

• Der skal være mindst fire kvm. gulvareal pr. deltager, personale og arrangører undtaget. Alle 
skal bære mundbind eller visir. 

 
På den baggrund gælder følgende om brug af husets lokaler: 
 

1. Salen: 
For alle arrangementstyper: 
Arrangementer med stående publikum tillades ikke. 
Der bæres mundbind i lokalet, når man ikke sidder på sin faste plads. 
 
Ved koncerter, foredrag, teaterforestillinger og generalforsamlinger (type 1-4): 
Ved scene eller gulvareal til oplægsholder på fire gange to meter, tillades maksimalt adgang for 60 
tilhørere, placeret på stole i retning mod scenen, med én meters afstand og frit gangareal langs væg, 
scene og i midten af salen. 
 
Ved større scene eller gulvareal til oplægsholder, dog maksimalt fire gange otte meter, tillades 
maksimalt 40 tilhørere, placeret på stole i retning mod scenen, med én meters afstand og frit 
gangareal langs væg, scene og i midten af salen. 
 
Der må ved lille scene (fire gange to meter) maksimalt være 4 optrædende, og ved stor scene (fire 
gange otte meter) maksimalt være otte optrædende. Disse medregnes sammen med 
arrangørgruppen ikke i det samlede deltagerantal. 
 
Brug af borde er ikke tilladt, undtagen på scenen til oplægsholder. 
 
Ved øvrige arrangementer (type 5-6): 
Der gælder et forsamlingsforbud på makimalt 50 deltagere – inklusive arrangørgruppen. Scene 



 
 

Kulturhuset Elværket • Ved Kirken 6 • 3600 Frederikssund. 
Telefon 47 38 52 91· www.kulturhus.com· CVR 19 03 60 81 

tilbydes ikke; alene bord til eventuel mødeleder/oplægsholder. 
 
Borde kan benyttes til tilhørere, dog således at der enten er sat to borde over for hinanden, eller så 
der kun sidder deltagere på den ene side af bordene.  
 

2. Caféen 
For at undgå for mange brugere i huset, eller at man stimler sammen/sætter sig ned og falder i snak, 
eller mødes på gangarealer hvor afstandskrav ikke kan overholdes, så anvendes Caféen ikke.  
 
Undtaget herfra er arrangementer, hvor der ikke er andre arrangører i huset på samme tid, og 
caféen benyttes sammen med salen; dog stadig uden opstilling af borde og stole og kun sådan, at 
eventuelt salg alene sker inden et arrangement. 
 
Fødevarer må ikke indtages i caféen, men kun siddende på sin faste plads i salen. Der bæres 
mundbind i lokalet. 
 

3. Køkken 
Lokalet kan ikke benyttes. Servicetimer og servering kan eventuelt aftales med personalet.  
 

4. Store mødelokale 
Med brug af borde: 
Der tillades maksimalt ti siddende deltagere. Oplægsholder medregnes i deltagerantallet, og 
personen skal sidde ned.  
 
Uden brug af borde: 
Der tillades maksimalt 17 deltagere. Oplægsholder medregnes i deltagerantallet, og personen kan stå 
op ved brug af mundbind/visir. Øvrige 16 deltagere skal sidde ned. 
 
Der bæres mundbind i lokalet, når man ikke sidder på sin faste plads. 
 

5. Lille mødelokale (tidl. Foreningsværkstedet 
Med brug af borde: 
Der tillades maksimalt ti siddende deltagere. Oplægsholder medregnes i deltagerantallet, og 
personen skal sidde ned. 
 
Stående oplægsholder/underviser tillades med brug af mundbind/visir og overholdelse af 
afstandskrav. Oplægsholder/underviser medregnes i deltagerantallet, der i den situation maksimalt 
må udgøre syv personer. Øvrige seks deltagere skal sidde ned. 
 
Der bæres mundbind i lokalet, når man ikke sidder på sin faste plads. 
 
Alene arrangør må benytte adgangen til lokalet fra gangen. Øvrige deltagere skal lukkes ind og ud ad 
døren fra parkeringspladsen, da afstandskrav ikke kan overholdes i den smalle gang ned til lokalet. 
Oplægsholder medregnes i deltagerantallet, og personen skal sidde ned. 
 

I øvrigt 
I øvrigt gælder følgende retningslinjer: 

A. Senest dagen før gennemførelsen af et arrangement, skal arrangør have oplyst deltagerantal 
til kontoret, så vi sikrer at retningslinjer og forsamlingsforbud overholdes. Dette sker på e-mail 
til Lisa på lisa@kulturhus.com. Dermed også sagt, at arrangementer med "fri 
adgang"/billetsalg på dagen ikke vil kunne gennemføres. Har arrangør ikke meddelt 
deltagerantal dagen før, vil nøglebrik ikke blive aktiveret, og lokalerne kan ikke benyttes. 
 

B. I forhold til overholdelse af retningslinjerne, herunder kontrol af Coronapas og ID, betragtes 
den som har booket lokalet som ansvarlig arrangør ved anmodning om info herom fra 
myndighederne. 
 

C. Slutrengøring på brugerniveau skal stadig udføres, herunder afspritning af borde og stole og 
andre kontaktflader. 
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D. Øl og vand kan købes, og må drikkes af flaske/dåse eller i medbragt service under 
arrangementet, når mundbind må tages af. 

 
Husets kontor 
Kontoret er åbent for telefoniske henvendelser som normalt. Huset er i øvrigt aflåst når der ikke er 
arrangementer i det, og personlig henvendelse er derfor ikke muligt. 


