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Nye restriktioner i forbindelse med corona
Kære foreninger,
Som I helt sikkert har bemærket, så er der indført nye restriktioner og retningslinjer i
forbindelse med covid-19 pandemien. I skal især være opmærksomme på, at antallet
af personer før krav om coronapas er sat ned fra 200 indendørs og 2.000 udendørs til
100 indendørs og 1.000 udendørs (gælder bl.a. for koncerter, tilskuere til idrætsarragementer, scenekunst mv., museer og lignende samt folkeoplysende aktiviteter). Desuden er varigheden af hvor længe en test kan bruges som coronapas nedsat, så hurtigtest gælder 48 timer og PCR-test gælder 72 timer.
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I nogen tid har man på skole- og daginstitutionsområdet arbejdet med at begrænse
smittespredning i områder med høj smitte. Den fokus udvides nu til også at gælde opfordringer på kultur-, idræts- og fritidsområdet.
I skrivende stund er ingen sogne i Herning Kommune over bekymringsgrænsen, men
et par stykker er tæt på. Grænseværdierne for høj smitte i et sogn er når der er en incidens (smittede pr. 100.000) på 800, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage
samt en positivprocent på mindst 3. I en kommune er grænsen en incidens på 400 og
mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage.
Opfordringerne i sogne og kommuner med højt smittetryk gælder alene for aktiviteter
for børn, som går i dagtilbud/grundskole mv. Opfordringerne er tiltænkt som vejledning
til, hvordan aktiviteterne kan gennemføres med øget fokus på smitteforebyggelse. Det
skal derfor understreges, at det ikke er opfordringer til aflysninger af aktiviteterne.
Opfordringerne skal forstås som overordnede og generelle opfordringer med mulighed
for lokal tilpasning. Målet er, at øge fokus på smitteforbyggende tiltag, og det er op til
den enkelte forening, facilitet mv. at oversætte opfordringerne, så de passer til virkeligheden hos jer. Derfor kommer der ikke på nuværende tidspunkt yderligere og
mere konkret fortolkning fra Kulturministeriet eller Herning Kommune.
Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat
gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:
• Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i
svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
• Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en
naturlig del af aktiviteten.
• Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og
andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen
gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved
børn-voksenaktiviteter mv.
Som altid er det muligt at finde vejledning gennem den Q&A som Kulturministeriet har
på deres hjemmeside – find den her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-undercovid-19.
Med venlig hilsen
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