TAASTRUP TEATER & MUSIKHUS RETNINGSLINJER IFM. COVID-19
FRA SØNDAG D. 16. JAN. 2022 GENÅBNER TAASTRUP TEATER & MUSIKHUS – DOG MED RESTRIKTIONER.
VI BEDER VORES GÆSTER OM AT LÆSE NEDENSTÅENDE RETNINGSLINJER FOR VORES ARRANGEMENTER, SÅ MAN ER
ORIENTERET OM DISSE, INDEN MAN MØDER OP. DISSE RESTRIKTIONER GÆLDER I FØRSTE OMGANG TIL D. 1. FEB.
2022, HVOR ALLE VORES ARRANGEMENTER VIL AFHOLDES MED SIDDENDE PUBLIKUM.

✔ Vores gæster skal kunne fremvise gyldigt coronapas ved indgangen✔
Her kan du finde oplysninger om, hvornår et coronapas er gyldigt samt undtagelser:
Hvornår er coronapasset gyldigt?
•

et negativt testresultat af en antigentest (hurtigtest), der er højst 48 timer gammelt fra
tidspunktet, hvor testen blev foretaget

•

et negativt testresultat af en PCR-test, der er højst 72 timer gammelt fra tidspunktet, hvor
testen blev foretaget

•

et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 11 dage og højst 180 dage gammelt
fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget

•

et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (et vaccinationsforløb anses som påbegyndt
mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis

•

et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, som er givet til en person, der er under
18 år (kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to doser, anses det primære
vaccinationsforløb for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et
vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne
ene dosis

•

et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, som er givet til en person, der er 18 år
eller derover, og hvor det højst er 5 måneder siden, at den afsluttende dosis blev givet,

•

et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, samt en revaccination (anden eller
tredje dosis efter et gennemført primært vaccinationsforløb), som er givet til en person, der er
18 år eller derover

•

kravet om fremvisning af gyldigt coronapas gælder for alle personer fra 15 år og opefter.

Personer der er undtaget coronapas
•

Personer under 15 år

•

Hvis personen er undtaget i kraft af sin alder, kan dokumentation vises i form af pas,
sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.

•

Hvis personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse er undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, skal vedkommende
fremvise dokumentation herfor, som er underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter.

•

Dokumentationen skal fremvises sammen med pas, kørekort, sundhedskort eller andet
offentligt udstedt identitetskort.

✔ Vores gæster skal have mundbind/visir på, når de bevæger sig rundt eller
står i Taastrup Teater & Musikhus✔
•

Man må som gæst først tage mundbind/visir af, når man sidder ned. Det gælder både i foyer og
inde i salen.

•

Hvis man melder, at man er fritaget for at have mundbind/visir på, kræves der ikke
dokumentation for dette. Dette er tillidsbaseret.

❤ VI GLÆDER OS TIL AT SE JER! PAS GODT PÅ JER SELV OG HINANDEN❤

