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Slesvig-Holstens forordning fra mandag den 28. juni 2021   
Vi i Slesvig-Holsten har forsat et meget lavt incidenstal, hvilket medfører flere lempelser i den 
nye forordning. Det er igen primært deltagerantallet ved arrangementer som lempes på, ligeledes 
også nogle regler ifm. testpligten. Den nedestående tekst er et sammendrag af forordningens 
regler. Vær omhyggelig med overholdelse af reglerne, hygiejnen og rigtig god sommer til alle jer 
frivillige i hele Sydslesvig.   
 
Nedestående regler gælder foreløbig til og med den 25. juli 2021.    
   
Indholdsoversigt:   

• Krav til hygiejnekoncept, mundbind, sanitære faciliteter, indsamling af kontaktdata  
• Vaccinerede og helbredte personer samt testpligt 
• Regler til idrætten og svømmehaller   
• Regler til UF-, spejder- og FDF-arbejde, herunder ungdomslejre   
• Arrangementer   
• Links til forordningen, dokumenter mv.    

  
 
Hygiejnekoncept   
Et hygiejnekoncept skal som minimum indeholde en redegørelse af:   

• Begrænsning af besøgs-/personantallet ift. rumkapacitet eller arrangementsformen 
• Sikring af overholdelse af mindsteafstanden på 1,5m   
• Regulering af besøgsstrømme    
• Regelmæssig rengøring af overflader som personer rører hyppig ved og rengøring af de 

sanitære faciliteter    
• Regelmæssig udluftning ved brug af indendørsrum    

   
Husk ved rengøring, at der tages en klud med desinfektionsmiddel, som overfladerne tørres af med. 
Rengøring kun med en sprøjteflaske er ikke nok. Jeres konceptet skal ikke godkendes af 
myndighederne, men fremlægges hvis det forlanges.   
 
Mundbind 

• Børn under 6 år er fritaget fra mundbindkravet 
• Ligeledes gælder kravet om at bære et mundbind ikke i forbindelse med mad- og 

drikkeindtagning, så længe man sidder eller står på ens faste plads   
• OP- eller godkendte masker: FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 eller KF94 

 
Åbning af sanitære faciliteter 
For toiletrum gælder følgende regler: 

• Undgå, at to personer kommer i tæt kontakt ved trænge omgivelser (fx kun 1 person ad 
gangen på toilettet)   

• Sikre overholdelse af mindsteafstanden til enhver tid   
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• Sørg for rengøring af toiletrummet   
• Sørg for god udluftning   

 
For omklædningsrum, bruser og saunaer optages et særskilt afsnit i konceptet med følgende 
indhold: 

• Begrænsning af personantallet ift. rumkapacitet  
• Overholdelse af mindsteafstanden på 1,5m (ingen mindsteafstand ved maks. 10 personer) 
• Regulering af besøgsstrømme    
• Regelmæssig rengøring af overflader som personer hyppigt rører ved 
• Regelmæssig rengøring af de sanitære faciliteter     
• Regelmæssig udluftning af indendørsrum    

   
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 aktiviteten   
• Dataene skal opbevares i 4 uger (i overensstemmelse med persondataforordningen) og må 

ikke bruges til andet end udlevering til sundhedsmyndighederne, hvis disse kræver det   
• Kontaktdataene kan indsamles på papirer eller elektronisk; ved sidstnævnte skal I give 

mulighed for papirudfyldning, hvis vedkommende ikke kan eller vil udfylde elektronisk   
 
   

Vaccinerede hhv. helbredte personer og testpligt 
Der gælder særregler for vaccinerede hhv. helbredte personer (nedfældet i ”COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung” forkortet SchAusnahmV fra den 8. maj).  

• Vaccinerede personer betyder, at personen er fuldt vaccineret (1 hhv. 2 stik, alt efter 
vaccinen) og der er gået mindst 14 dage siden fuld vaccinationen. Har personen kun 
fået deres første stik ud af to hhv. er der ikke gået 14 dage efter den fulde vaccination, 
tæller de med i det samlede personantal og skal fremlægge en negativ-test. 

• Helbredte personer betyder, at personen har overstået en Covid-19 infektion og er 
blevet testet for overstået infektion. Efter infektionen skal der være gået mindst 28 dage 
samtidig må infektionen ikke være ældre end 6 måneder. I det tilfælde tæller personer 
ikke med i det maksimale personantal. Ligeledes tæller en helbredt person som 
vaccineret, hvis de har modtaget en vaccination. 
 

Testpligt 
En negativ test der ikke ældre er end 24 timer, så må personen deltage i aktiviteten hhv. 
arrangementet, medmindre undtagelser er nævnt i dokumentet.  
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Idræt   
 
Indendørstræning 

• Ingen personbegrænsning, kræver test ved flere end 25 personer  
• Hygiejnekoncept med særlig fokus på den udøvede idræt  
• Indsamling af kontaktdata   

 
Udendørstræning 

• Ingen personbegrænsning 
• Hygiejnekoncept med særlig fokus på den udøvede idræt 
• Indsamling af kontaktdata   

 
Turneringer og stævner (indendørs): 

• Højst 1250 personer 
• Testpligt ved flere end 25 personer 
• Folk med Corona-symptomer må ikke deltage, gælder også vaccinerede og helbredte 
• Hygiejnekoncept med særlig fokus på den udøvede idræt 
• Indsamling af kontaktdata  

 
Turneringer og stævner (udendørs) 

• Højst 2500 personer 
• Folk med Corona-symptomer må ikke deltage, gælder også vaccinerede og helbredte 
• Hygiejnekoncept med særlig fokus på den udøvede idræt  
• Indsamling af kontaktdata 

 
Tilskuer/forældre til træningen, turneringer og stævner 

• Tilladt, jf. deltagerantallet under afsnittet arrangementer  
• Idrætsdeltagerne skal regnes med i det samlet antal af det tilladte deltagerantal  

 
 
Svømmehaller   

• Svømmehaller er åben igen 
• Hygiejnekoncept med særlig fokus på den udøvede idræt   
• indsamling af kontaktdata  

 
Kontakt jeres kontaktpersoner fra svømmehallen for nærmere afklaring og hvilke regler der gælder 
det enkelte sted.  
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UF-, spejder- og FDF-arbejde (på tysk: ”Jugendarbeit”)   
   
Der gælder følgende regler: 

• Deltagerantallet afhænger af arrangement-formen (jf. afsnit arrangementer) 
• Testpligt indendørs ved mere end 25 personer  
• Hygiejnekoncept  
• Indsamling af kontaktdata 
• Afvigelse fra mindsteafstanden kun, hvis det kræves ift. gennemførelse af tilbuddets formål 

og alle bærer en kvalificeret mundbind (se side 1). Undtagen børn, der ikke er startet i 
skolen.  

 
For kor, orkestre gælder der følgende regler: 

• Øvelser og optræden med publikum er muligt (indendørs testpligt). Personantallet jf. 
regler for arrangementer  

• Der må synges indendørs, hvis alle har mundbind på (gælder ikke i tilfælde af orkester 
øvelser uden publikum, ligeledes hvis alle fremlægger en aktuel negativ test, undtagen 
vaccineret hhv. helbredte personer) 

• Indendørs brug af blæseinstrumenter, hvis alle musiker er testet 
• Mindsteafstand mellem enhver aktør på 2,5 meter  
• Hygiejnekonceptet, hvor der også beskrives, rengøring og desinficering af delte genstande, 

omgang med kondensvandet og inddæmning af Aerosolspredning ved brug af blæse-
instrumenter, opstilling af aktørerne med min. 2,5 meter afstand) 

• Indsamling af kontaktdata 
 
Lejre (ungdomsarbejde) 
Hygiejnekonceptet skal suppleres med følgende 

• håndtering af forordningens regler ift. spisning og de planlagte aktiviteter 
• Deltagerantallet: maksimalt 250 personer ved indendørsarrangementer &  

                   maksimalt 500 personer ved udendørsarrangementer 
• Indendørs testpligt ved et deltagerantal over 25 personer   
• Indsamling af kontaktdata 
• I gruppen skal der ikke bæres mundbind, dog i det offentlige rum, hvor det er pligt (fx 

bustransport, museumsbesøg, overnatningsstedet, hvis der er andre grupper tilstede end ens 
egen mv.) 

 
Lejre med overnatning  

• De ovenstående regler plus testpligt:  
• før lejrens start hhv. afgang fremlægges en negativ test (ikke ældre end 48 timer)  
• Fremvise en aktuel negativ test den 3 dag efter ankomsten  
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Arrangementer   
Normale møder 

• Maks. 10 personer uanset antal af husstande 
• Børn under 14 år fra de deltagende personers husstande tæller ikke med. Det samme gælder 

vaccinerede og helbredte personer 
 
For alle indendørsarrangementer gælder (uanset arrangementsformen) 

• indendørs må der kun synges, når der bæres en OP-mundbind hhv. godkendte masker (ikke 
brug af halstørklæde, stof-mundbind mv.)  

• Deltagerantallet er lige med besøgsantallet (personale, kunstner mv. tæller ikke med)  
• Der må danses, så længe mindsteafstanden overholdes  

 
Arrangementer med gruppeaktiviteter 
Er arrangementer, hvor der ikke er faste siddepladser (fx udflugter, receptioner mv.): 

• Indendørs - maks. 250 personer (med mundbind og testpligt, se ovenstående)  
• Udendørs - maks. 500 personer 
• Hygiejnekoncept 
• Indsamling af kontaktdata 

 
Arrangementer med mødekarakter 
Er arrangementer, hvor deltagerne har faste siddepladser (fx generalforsamlinger, foredrag, 
teateropvisninger, siddekoncerter).  

• Indendørs - maks. 1250 personer (mundbind på gangen, toiletter mv. undtagelse på ens 
faste siddeplads ved et passiv publikum fx en teateropvisning eller et foredrag. Ved 
idrætsarrangementer og generalforsamlinger forsat mundbind også på den faste siddeplads, 
siden deltagerne snakker, synger, råber mv.) 

• Udendørs - maks. 2500 personer  
• Mindsteafstanden gælder ikke, hvis følgende overholdes 

a) Ikke mere end halvdelen af siddepladserne bruges 
b) Siddepladserne arrangeres iht. skakbræt-mønster. Det betyder, at der ved siden af, 

foran og bagved ved hver besøgende er en friplads, hhv. at ikke flere personer end 
dem i forordningen §2 afsnit 4 sidder sammen og der rundt om dem anvendes 
skakbræt-mønstret   

c) Alle bærer mundbind på deres pladser 
• Hygiejnekoncept 
• Indsamling af kontaktdata 
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Links og dokumenter   
   
Forordningen 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210625_Corona-
BekaempfungsVO.html 
 
(COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung–forkortet SchAusnahmV) 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Coron
a-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7  
 
Veranstaltungsstufenkonzept 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/2021/_veranstaltungsstufenkonze
pt.pdf?__blob=publicationFile&v=3  
 
SdU’s Coronaplakat   
https://cloud.sdu.de/index.php/s/YwS3JWsmyRmdE7B?path=%2FCorona   
    
   
Hilsen din afdeling Idræt, Unge og Kultur   
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