
 
 

Information om Covid-19 i forbindelse med højsæsonen 2020 

til kursister 
 

Vi glæder os meget til at se dig og byde velkommen til Martinus Center Klint, som åbnede for 

kursusaktiviteter lørdag den 27. juni.  

Vi følger myndighedernes anvisninger ang. Covid-19, som er beskrevet i det følgende. 

Hygiejne 

• Husk de 5 hovedregler: Vask eller sprit hænder, host eller nys i ærmet, hold afstand og undgå fysisk 

kontakt, gør ekstra rent. 

 

 

• Myndighederne anbefaler, at man bliver testet for Covid-19, inden man ankommer. Se din Regions 

hjemmeside ang. hvordan det foregår. Udenlandske kursister skal orientere sig om de anbefalinger, 

der er i deres eget land, ang. hvordan man kan blive testet, hvis man ønsker det. 

 

• Hvis du har symptomer på corona, eller bliver syg under opholdet, skal du holde dig isoleret og om 

muligt tage hjem. 

 

• Der er opstillet spritautomater de steder, hvor mange færdes. 

 

• Vi har ansat ekstra rengøringshjælp, og der vil løbende blive sprittet af på de væsentlige 

kontaktflader såsom håndtag, armaturer og toiletter mv.  

 

Afstandskrav 

• Vi indretter centeret i forhold til de gældende regler for forsamlinger. Fra onsdag d. 8. juli må der 

være max. 100 personer i samme rum med minimum 1 meters afstand til hinanden. 

 

• Det betyder i praksis, at der må være 100 personer i foredragssalen. Vi bliver derfor nødt til at 

prioritere adgangen til foredragssalen til de kursister, som deltager i hele ugekurset, og som bor på 

centeret, samt til dem, der har brug for tolkning. Alle øvrige gæster kan få adgang, hvis der er 

ledige pladser.  

 



 
 

• Vi live-streamer foredragene til dem, der ikke kan være i foredragssalen. Til det formål bruger vi 

Restaurant Terrassen. Der er naturligvis også mulighed for at se live-streaming af foredragene på 

egen pc, telefon eller tablet. Du kan få nærmere information om dette i Receptionen. 

 

• Deltagerantallet i studiegrupperne vil blive reguleret i forhold til rummets størrelse og 

afstandsreglen. For at vi kan planlægge dette, er det vigtigt, at du husker at aflevere din tilmelding 

til studiegruppen senest lørdag aften kl. 22.00 – såfremt dette er relevant for dig. 

 

• Nogle af vores arrangementer om aftenen kan muligvis blive afholdt udendørs alt efter vejret. På 

den måde kan alle være med. 

 

Mad 
Restaurant Terrassen vil i højsæsonen tilbyde portionsanrettet takeaway. Dvs. at du henter din 

morgenmad, frokost, aftensmad og kage/is på Terrassen og indtager den enten hjemme i din bolig eller ude 

på græsplænen, hvor der er borde og stole. Der er et begrænset antal siddepladser inde på Terrassen.  

Vi er sikre på, at vi nok skal få en inspirerende højsæson trods de udfordringer, som coronaen giver os. Vi 

gør vores bedste for at skabe trygge rammer for dig, og ser frem til en skøn sommer sammen med dig her 

på Martinus Center Klint. 
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