Slesvig-Holstens forordning fra søndag den 03. april 2022
Den nyhed, I har gået og ventet på I over 2 år, er kommet. I den nye forordning er der for det frivillige
område nu kun anbefalinger og ingen restriktioner eller forpligtende regler længere. Hygiejnekoncepter er
ikke længere obligatoriske. SdU anbefaler, at der fortsat tages hensyn til hygiejneforanstaltninger ved
planlægningen af aktiviteter.
Eventuelle frivillige foranstaltninger kan baseres på de regler, der var gældende indtil april 2022, afhængigt
af det pågældende tilbud - en-dagsarrangementer med få deltagere afholdt udenfor kræver helt sikkert
færre hygiejneforanstaltninger end overnatningstilbud med mange deltagere indendørs. En liste af hvilke
overvejelsespunkter, der kan drøftes i planlægningsgruppen, kan I finde her:
https://www.ljrsh.de/corona/regelungen-fuer-die-jugendarbeit/
Nedenstående gælder foreløbig til og med lørdag den 30. april 2022.
Indholdsoversigt:
•
•

Anbefalinger – hygiejnestandarter (særligt for faciliteter, der er åbne for offentligheden)
Links til forordningen mv.

Anbefalinger af hygiejnestandarter (særligt for faciliteter, der er åbne for offentligheden)
Mindsteafstanden, brug af mundbind samt indsamling af kontaktdata er nu anbefalinger og ikke
forpligtende regler. Der anbefales:
•

•
•
•
•
•

at sørge for begrænsning af besøgende hhv. personer ved for trange omgivelser
(det er ikke forpligtende at overholde mindsteafstanden på 1,5 meter. Der anbefales, at der
reduceres en tæt kontakt mellem mennesker ved arrangementer, forsamlinger og på institutioner)
at bære mundbind indendørs, hvor der er trængsel eller ved et større antal af mennesker
at give personer/besøgende mulighed for god håndhygiejne (mulighed for at vaske hænder hhv. for
at desinficere hænderne)
regelmæssig rengøring af overflader samt rengøring/desinficering af de sanitære faciliteter
regelmæssig udluftning af indendørsrum
at man giver mulighed for, at personer/besøgende kan registrere sine kontaktdata. Dette er
frivilligt for besøgende/deltagerne. I kan generere QR-koder enten ved at bruge ”Corona-Warn”appen eller denne side: https://www.coronawarn.app/de/eventregistration

Links til forordningen, dokumenter mv.
Forordning
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220329_CoronaBekaempfungsVO.html
FAQ
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/faq_coronavirus_node.html
SdU’s Coronaplakat
https://cloud.sdu.de/index.php/s/YwS3JWsmyRmdE7B?path=%2FCorona

