
 

 

Ud over retningslinjerne fra Kulturministeriet, så har vi her samlet en oversigt over genåb-

ningen i den kommende tid. Vi glæder os alle meget til, at der åbnes op løbende, og at vi 

på sigt kan komme i gang igen. 

Nedenfor har vi noteret alle genåbningsdatoer og forklaret hvilke åbninger, der gør sig 

gældende netop i den periode.  

Vi gør opmærksom på, at selvom forsamlingsforbuddet forhøjes til 10 personer den 21. 

april, gælder åbning af lokaliteterne udelukkende for de aktiviteter og hold, som genåbnes 

på de følgende datoer. Det vil sige, at genåbningen pt. kun gælder for børn og unge, samt 

folk over 70 år (over 70 år med coronapas) indtil den 6. maj 2021.   

 

Foreningens ansvar og pligt 

I forbindelse med genåbningen gør vi opmærksom på, at det er foreningens ansvar, at der 

ikke lukkes uvedkommende ind i lokalerne. Ligeledes at der ikke opholder sig uvedkom-

mende i bygningen. Hvis I oplever uvedkommende, bedes I kontakte politiet direkte på te-

lefonnr.: 114. 

 

Det er også foreningens eget ansvar at sørge for, at deres medlemmer har gyldigt corona-

pas der, hvor det er påkrævet.  

 

Der skal hele tiden være fokus på deltagerantal og en eventuel opdeling i undergrupper. 

Der hvor flere foreninger er samlet på samme lokaliteter, skal de indbyrdes koordinere, in-

den opstart, at hold ikke blandes og, at der holdes afstand både under aktiviteterne men 

også ved indgang og udgang.  

 

Foreningen skal udnævne personale eller frivillige, der har til opgave at sørge for, at forsam-

lingsforbuddet overholdes. Endvidere at aktiviteter eventuelt opdeles i hold og undergrup-

per, således alle restriktioner og forsamlingsforbud overholdes. Dette skal overvåges løben-

de, ligesom det også gøres på udendørsarealerne.  

 

Omklædnings- og badefaciliteter genåbnes kun på svømmeanlæg.  

 

 

 

6. april 2021  

Udendørsidræt for børn og unge under 18 år. Fokus på åbning af skoler og uddannelse. 

Derudover sker åbning af liberale erhverv  

21. april 2021  
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Der åbnes uden coronapas for indendørsidræt i organiseret regi for børn og unge under 

18 år. Dette gælder for alle sportsgrene, og forsamlingsloftet er på 25.  Personer over 18 år 

må deltage, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlige afholdelse af aktivite-

ten. 

 

Foreningsliv, musik- og kulturskoler og andre kunstskoler for børn og unge under 18 åbner 

uden coronapas med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen omfatter ikke sangakti-

viteter. 

 

Derudover åbnes der med coronapas for indendørsidræt, i organiseret regi, for personer 

over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas. 

 

Der åbnes ydermere for udendørsservering på restauranter og caféer mv., museer, kunsthal-

ler og biblioteker med coronapas. 

 

Egedal Bibliotekerne 

Dette gælder Ølstykke Bibliotek, Smørum Bibliotek og Ganløse bibliotek med begrænset 

åbningstid. Se yderligere information om bibliotekerne åbningstider på 

https://egedalbibliotekerne.dk/   

 

Egedal Arkiv og Museum 

Egedal Kommunes tre lokalarkiver og Skenkelsø Mølle Museum åbner også med coronapas 

og forudgående aftale. Se yderligere om information og kontakt her:  

http://egedalarkiverogmuseum.dk/index.php og 

http://egedalarkiverogmuseum.dk/index.php/kontakt 

 

6.maj 2021  

Der åbnes med coronapas for indendørsidræt for voksne over 18 år.  

 

Desuden, med coronapas, åbnes der for indendørsservering på restauranter og caféer mv., 

konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves 

kulturaktiviteter.  

 

21. maj 2021  

Der åbnes med coronapas resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er 

åbnet i forrige faser.  

 

Oversigt over forsamlingsforbud 

Forsamlingsforbuddet lempes løbende. Se her en oversigt over de pt. relevante datoer: 

https://egedalbibliotekerne.dk/
http://egedalarkiverogmuseum.dk/index.php
http://egedalarkiverogmuseum.dk/index.php/kontakt
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Selvom forsamlingsforbuddet forhøjes til 10 personer gælder åbning af lokaliteterne kun 

aktiviteter og hold, som er genåbnet.  

 

Forklaring på Coronapas (med og uden) 

Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er te-

stet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test). Børn under 15 år vil være und-

taget. 

 

Fra ultimo marts vil app’en ”MinSundhed” fungere som et funktionelt men simpelt corona-

pas. 

 

Borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, vil kunne anvende fysisk dokumentation 

for en negativ test. 

 

Det kan opleves, at enkelte lokaliteter ikke kan benyttes eller åbnes på grund ASF Covid 

testcentre. De vil stå som lukket i Egon.  

 


