
 
Flensborg, d. 29. juni 2020 

Corona update - den nye forordning (gældende fra d. 29.6. – d. 9.8.2020)  

Der er kommet en ny forordning, som i denne omgang gælder for varigheden af Slesvig-Holstens 
sommerferie. Det efterfølgende gælder altså i 6 uger indtil den 9. august, modsat de normalt gældende 3 
ugers lange forordninger. Der skal stadigvæk overholdes en del krav og faktisk er der ikke kommet mange 
nye lempelser i den nye forordning. De nye ændringer er markeret med gule overstregninger.  

Indholdsoversigt: 

• Krav til et hygiejnekoncept, indsamling af kontaktdata samt brug af toiletter, omklædningsrum mv 
• De særlige krav ift. ungdomsarbejde (”offene Jugendarbeit”), idræt samt afholdelse af 

arrangementer 
• Links til dokumenter, forordningen mv. 

 

Basishygiejnekonceptet skal mindst indeholde en redegørelse af:  

• Begrænsning af besøgsantallet ift. rumkapacitet 
• Overholdelse af mindsteafstanden på 1,5m. Der, hvor afstanden kortvarig ikke kan overholdes, fx 

ved offentlig transport, skal der bæres mundbind   
• Regulering af besøgsstrømme  
• Regelmæssig rengøring af overflader som deltagende/ besøgende hyppig er i kontakt med, toiletter 

samt omklædningsrum, bruser og saunaer  
• Regelmæssig udluftning ved brug af indendørsrum  

Konceptet skal ikke godkendes af myndighederne, men fremlægges hvis myndighederne forlanger det.   

Indsamling af kontaktdata  

• Notér alle tilstedeværende personers kontaktdata inden påbegyndelse af aktiviteten  
• Dato, tidspunkt, for- og efternavn, adresse og hvis vedkommende har tlf.nr. eller e-mail  
• Nægter en person at oplyse kontaktdataene, kan vedkommende ikke deltage i jeres tilbud  
• Dataene skal opbevares i 4 uger (i overensstemmelse med persondataforordningen) og må ikke bruges 

til andet end udlevering til sundhedsmyndighederne, hvis disse kræver det  

  



 
Toiletter, omklædningsrum, bruser og sauna’er:  

• Undgå, at to personer kommer i for tæt kontakt i trænge omgivelser (fx kun 1 person på toilettet)  
• Sikring af overholdelse af mindsteafstanden til enhver tid 
• Rengøring af toiletterne 
• Sørg for god udluftning, hvis det er muligt 
• For omklædningsrum, bruser, sauna skrives et hygiejnekoncept (jf. afsnittet om basishygiejnekoncept)  
• Benyttelse af sauna må kun ske enkeltvis hhv. af personer fra samme husstand  

 

For FDF, Spejder og andet ungdomsarbejde, fx i UF’er, som ikke er idræt:  

• Deltagerantallet ved jeres normale tilbud er 15 personer, inklusive opsynspersoner/ ledsager  
• Afholdes der aktiviteter indendørs, skal der skrives et hygiejnekoncept (jf. afsnit basishygiejnekoncept) 
• Kontaktdataene noteres (jf. afsnittet om indsamling af kontaktdata)  
• Ophæng af skilte/plakater med de gængse regler ift. host- og nysetikette, fx SdU’s Corona-plakat (link, 

nederst i dokumentet) 

 

Idrætten:  

• Mindsteafstanden overholdes, hvis der trænes med flere end 10 personer.  
o Trænes der med maks. 10 personer må man udøve idrætten med kropskontakt 
o En større gruppe på over 10 personer kan opdeles i flere grupper a maks. 10 personer. Her 

er det meget vigtigt at pointere, at gruppen skal holdes afskilt gennem hele træningstiden 
plus at grupperne skal være så konstante som overhovedet muligt (mindst muligt 
udskiftning mellem de enkelte træninger). Det er ikke muligt at spille en kamp under 
træningen med fx 6 deltagere på hvert hold, da I så ville være 12 personer i en gruppe, 
hvilket betyder, at der ikke må være kropskontakt mellem deltagerne.  

• Derudover skal der foretages en vurdering af deltagerantallet ift. mindsteafstanden ift. rumkapaciteten. 
• Ved benyttelse af idrætsudstyr overholdes hygiejnereglerne (enten medbringes eget udstyr hhv. 

fællesudstyr sprittes af mv.)  
• Tilskuere, forældre og gæster har ikke adgang til idrætsanlægget, kun udøvere og trænere  
• DOSB “10 Leitplanken zur Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sporttreibens”, “Leitplanken für den 

Hallensport” og “Sportartspezifische Übergangsregeln” omsættes og hænges op ved indgangen med 
henvisning til forpligtelse af overholdelse af reglerne  

• Udøves der indendørsidræt skal der skrives et hygiejnekoncept som ud over basishygiejnekonceptet 
også tager hensyn til det særlige infektionsrisiko i denne idræt   

• Kontaktdata noteres (jf. afsnittet om indsamling af kontaktdata)  
• Konkurrencer må kun udøves udendørs og her skal forordningens §3-5 overholdes 



 
Brug af svømmehaller, friluftsbad mv.  
Siden sidste forordning er det muligt at bruge svømmehaller, friluftsbad mv. Disse skal udarbejde et 
hygiejnekoncept. Tag den direkte kontakt til ejeren, bestyreren for at høre dem ad ift. mulighed for 
foreningssvømning samt hvilke krav der evt. er forbundet med genoptagning af foreningssvømningen.   
 

For arrangementer: 
I er forpligtet til, at der ved alle indgange ophænges synligt og i letforståelig tekst (evt. også billedform): 

• At mindsteafstand på 1,5 m skal overholdes. Det betyder ingen form for kropskontakt. 
• Der gøres opmærksom på reglementet for host- og nysetikette   
• I gør opmærksom på den gode håndhygiejne og giver adgang til at vaske hænder eller at desinficere 

disse og hvornår det skal gøres  
• Overflader, som personer hyppig er i kontakt med samt toiletter mv. rengøres regelmæssigt  
• Indendørsrum luftes ud regelmæssigt   
• Oplyse maks. personantallet og dermed forbundne adgangsbegrænsninger 
• Der kan udstedes en bortvisning, hvis en person ikke overholder ovenstående regler 

 
Derudover: 
• må der ikke danses 
• er der i lukkede rum kun tilladt sang hhv. brug af blæseinstrumenter, hvis 

o der er tale om en soloopvisning hhv. det sker som ”berufliche Tätigkeit” samt at der 
mellem aktørerne overholdes en mindestafstand på 3 m og til publikummet 6 m 

o Ud over et basishygiejnekoncept skal der også tages stilling til: 
 rengøring og desinfektion ved fælles benyttelse af genstande  
 håndtering af kondensvand ved blæseinstrumenter 
 inddæmning af ”Aerosolausbreitung” ved blæseinstrumenter samt  
 opstilling af aktørerne, så de særlige mindsteafstande overholdes  

• ved udendørsarrangementer sørges for god afstand, mindst 3 meter og mere mellem personer 

For gruppeaktiviteter med op til 50 personer, fx fritidstilbud som udflugter gælder der:  

1. Både indendørs- og udendørsarrangementer er tilladt 
2. Deltagerkredsen er fastlagt gennem personlig invitation hhv. tilmelding  
3. Der udarbejdes et basishygiejnekoncept (jf. ovenstående) 
4. Kontakt data noteres el. opkræves ifm. tilmelding (jf. afsnittet indsamling af kontaktdata)  
5. Deltagerantallet må maks. være 50 (eksklusiv kunstner, personale mv.)  
6. Der må igen tilbydes buffeter (ved forplejning er der dog ekstra krav til hygiejnen ifm. servering af mad) 

For begivenheder/ arrangementer arrangeret som ungdomsarbejde, herunder lejrophold: 

• Ved en gruppe med op til 15 p. skal mindsteafstanden ikke overholdes, heller ikke i soveværelset, 
telte, benyttelse af borde til bespisning mv. Der skal dog udarbejdes et hygiejnekoncept (kun i 



 
tilfælde af overnatning), som tager stilling til selve rejsen/transporten, overnatning, forplejning og 
selve aktiviteterne 

• Er I flere end 15 p. kan I enten: 
o Opdele gruppen i 15 p. grupper, som ikke må blandes. Gruppesammensætning skal være 

konstante og muligst blive vejledt af samme ledsager. Der skal være mindst muligt kontakt 
mellem de enkelte grupper, så der optimalt bliver tildelt rum den enkelte gruppe eller 

o Ved op til 50 p. skal mindsteafstanden overholdes, soveværelser må kun bruges af 2 
personer fra forskellige husstande, kravene til brug af toiletter, bruser, forplejning mv. skal 
være i overensstemmelse med kontaktbegrænsning (denne version er i mange institutioner 
ikke muligt at gennemføre i praksis) 

• Der er at foretrække aktiviteter udendørs, men det er muligt at afholde aktiviteter med op til 50 p. 
også igen indendørs 

Begivenheder med faste siddepladser (fx generalforsamling, koncerter, oplæsninger mv.)  

1. For indendørsarrangementer maks. 100 personer (eksklusiv kunstner, personale mv.)  
2. For udendørs arrangementer maks. 250 personer (eksklusiv kunstner, personale mv.)  
3. Hver person har fra start fået tildelt en fast siddeplads, husk også her overholdelse af 

mindsteafstanden, som kun kortvarig forlades fx ved besøg af toilet eller for at gå op til talerstolen. 
Pladsen bibeholdes under hele arrangementet.  

4. Kontaktdata noteres (jf. afsnit om indsamling af kontaktdata)  
 

Links og dokumenter  
SdU’s Coronaplakat: 

https://cloud.sdu.de/index.php/s/YwS3JWsmyRmdE7B?path=%2FCorona    

Tjekliste til krav ifm. arrangementer (OBS. Det erstatter ikke et hygiejnekoncept, men tjener til 
dokumentation af overholdelse af reglerne i praksis):  

https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Downloads/checkliste_Corona.pdf?__blob=publicationFile
&v=6  

Forordningen: 

https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html  
 
Stufenkonzept für Veranstaltungen: 

https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/stufenmodell_veranstaltungen.pdf?__blob=public
ationFile&v=2  

Hav’ trods alt en rigtig god sommer, din afdeling Idræt, Kultur og Unge 
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