
RESTRIKTIONER MAJ 2021 
 

 
Husk at overholde de generelle anbefalinger! 

HOLD AFSTAND, VASK HÆNDER, SPRIT AF! 

Med virkning fra 6. maj er restriktioner ændret – se nedenstående 

• Det indendørs forsamlingsloft hæves som ventet til 25 personer og det udendørs 
forsamlingsloft til 75 personer 

• Det betyder, at den indendørs selskabsstørrelse på cafeer og restauranter samtidig 
hæves til 25 personer 

• Kravet om bordreservation 30 min. før man skal på café, bar eller 
restaurant ophæves 

• Restauranter/selskabslokaler kan holde åbent efter kl. 23 for private arrangementer, 
dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner. 

• Indendørsidræt kan åbne for de resterende aldersgrupper (18-69 år), dog åbnes 
alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. 

• Krav om Coronapas ved. indendørsidræt og restauranter fastholdes 

• Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 
siddende gæster i sektioner på á 500. Her er der krav om Coronapas, 2 m² pr. 
siddende gæst, 1 m. mellem stole, værnemidler mm. 

• Sommerlejre, stævner mv. bliver i lighed med sidste sommer muligt for op til 500 
deltagere 

• Der må som udgangspunkt kun tillades adgang til lokaler, hvor der udøves 
idrætsaktiviteter for personer på 18 år eller derover, hvis der fremvises et gyldigt 
coronapas. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske 
bortvisning.   
 

Særligt vedr. idrætsaktiviteter med trænere, instruktører, holdledere mv.   
• Ved bemandede lokaler, vil kontrollen af coronapas – i den periode, hvor der er 

bemanding på stedet – skulle ske når besøgende, brugere mv. ankommer til det 
pågældende lokale. Dette gælder uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, 
der foretager den pågældende kontrol.   

• Ved lokaler, der alene er bemandet i dele af åbningstiden, vil kontrollen i den 
periode, hvor der ikke er bemanding, skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 
gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller 
foreningen, som foretager den pågældende kontrol.   

• Ved ubemandede lokaler vil kontrollen af coronapas ligeledes skulle ske ved 
stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det 
er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol. 

 
 


