- her er teksten igen med præciseringer.
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Alle kor, orkestre, bands, ensembler, garder mv. kan øve indendørs fra d. 21. maj.
Man må dog maksimalt være 50 personer tilstede (ekskl. lønnet personale). (NB: Dette stiger til 100 d.
11. juni)
Der skal være minimum 2 m2 pr. person i lokalet - 4 m2 ved sangaktiviteter!
Man skal holde minimum 1 m afstand, helst gerne 2 m. For sangaktiviteter er minimumsafstanden 2
m.
Man skal bære mundbind eller visir, undtagen når man sidder på en fast plads.
Den lokale forening skal tjekke coronapas ved stikprøve: én gang dagligt for samtlige tilstedeværende
over 15 år undtagen ansat personale. (Det kan være via MinSundhed-app, print fra Sundhed.dk eller
den coronapas-app, der snart lanceres). Vi håber at få afklaret snart, hvilke GDPR-regler, der gælder i
den forbindelse.
Hvis man ikke kan forevise et gyldigt coronapas, skal man bortvises, medmindre man er fritaget for
testkrav af helbredsmæssige grunde.
Find plakater om krav om fremvisning af coronapas på coronasmitte.dk
Der skal i øvrigt sikres, at de gældende regler om håndsprit, afmærkning osv. overholdes.
Man opfordres stadig til ikke at dele instrumenter, noder, nodestativer mv.
Man opfordres også til særlig forsigtighed i pauser, hvor man fx ikke skal dele kaffekander mv.

Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet i forbindelse med kulturelle arrangementer, hvor tilskuere i
al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Hvis denne undtagelse
finder anvendelse, må der være op til 500 personer til stede til arrangementet, inkl. de optrædende og evt.
personale.
NB: denne undtagelse kan IKKE bruges i forbindelse med øvning/prøver i foreningsregi; den gælder kun
ved koncerter med publikum.
Der skal være mindst 1 meters afstand mellem hver siddende tilskuer (undtagen folk, der i forvejen er i nær
kontakt).
Der kan yderligere laves særligt store arrangementer med sektioner á 500 tilskuere – læs mere om det
på kum.dk.
Se https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

