Velkommen til webinar om risiko for
corona-smitte i forbindelse med korsang og
andre kunstneriske aktiviteter
Du er nu logget på webinaret, som starter kl. 15.00

Program
15.00-15.05
15.05-15.10
15.10-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.10
16.10.16.30
16.30-16.50
16.50-17.00

Velkomst og baggrund for webinaret
Præsentation af arrangørgruppen
Gældende retningslinjer
To oplæg fra praksiseksperter:
Hvordan påvirker corona os?
To oplæg fra sundhedsfaglige eksperter:
Hvad ved vi om COVID-19 smitte som er relevant for kor og musik?
Kort pause
Spørgsmål til de sundhedsfaglige eksperter
Spørgsmål fra deltagerne
Opsummering og afslutning

Oversigt over paneldeltagere
Palle Friborg Kjeldgaard , Danske Musik og Kulturskoler, DMK
Lotte Trangbæk, Danske Musik og Kulturskoler, DMK
Susan Fazakerley, Amatørernes Kunst & Kultur Samråd – AKKS
Lisbeth Graakjær, Kor 72

Jonas Viggo Pedersen, Amatørmusik Danmark
Thomas Halfdan Breck, Folkekirkens Ungdomskor, FUK
Anne Kjerulf, Statens Serum Institut, SSI

Lars Brandt, Odense Universitets Hospital, OUH.

Gældende retningslinjer og
vejledende anbefalinger i
forhold til COVID-19

Sundhedsstyrelsens
anbefalinger
Det vigtigste i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:
1) Isolation af personer med symptomer samt opsporing af nære kontakter
2) Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
3) Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Sundhedsstyrelsens fem
generelle råd er:
• Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
• Host eller nys i dit ærme.
• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
• Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Forsamlingsforbuddet
• Forsamlingsforbuddet på henholdsvis 100 og 500 personer forlænges til 31. oktober.
• 100 personer vil normalt være maksimalt antal personer, så som lærere, elever,
deltagere, medvirkende, spillere, udøvere.
• Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til det enkelte
arrangement/-konkurrence – både indendørs og udendørs, hvis disse i væsentlighed
sidder ned. Der gælder dog en absolut grænse på 500 personer for det samlede
arrangement dvs. inklusive deltagerne/spillerne/udøverne.

Generelle retningslinjer for alle aktiviteter
• Bliv hjemme, hvis du har tegn på sygdom.
• Der skal være mindst 2 m2 pr. person i lokalet og 4 m2 pr. person i lokalet ved stående aktiviteter.

• Der skal så vidt muligt være en afstand på 1 meter mellem to personer.
• For sang og scenekunst skal der så vidt muligt være en afstand på 2 meter mellem to personer.
• Alle bruger så vidt muligt egne instrumenter/eget udstyr/nodestativ.
• Fælles udstyr/instrumenter rengøres i nødvendigt omfang.
• Begræns social kontakt og hold afstand i pauser og ved ankomst og afsked.
• Lokalerne udluftes regelmæssigt, og der henvises til Kulturministeriets Retningslinjer, hvad angår
hygiejne, rengøring og bygningsmæssige forhold.

Afstand og areal ved kor
• Særligt for korsang bør der iagttages 2 meters afstand mellem udøverne efter
sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
• Der skal være det nødvendige areal i lokalet, som sikrer denne opstilling.

Tak fordi du deltog i webinaret
Webinaret bliver optaget og efterfølgende gjort tilgængelig for alle på
www.zoomlink.dk/coronawebinar. Vi forventer den er tilgængelig i løbet af fredag den 22. august.

Webinaret er optaget torsdag den 20. august 2020. Retningslinjer og informationer nævnt i
webinaret er aktuelle pr. denne dato, hvorfor du selv skal være opmærksom på om der er sket
ændringer siden webinaret blev optaget.

