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Retningslinjer for alle frivillige og særlig de medvirkende på scenen samt 
back stage i forbindelse med COVID-19 for 

Palsgaard Sommerspil 
13. juli 2021 

Alle, der deltager i aktiviteter i forbindelse med opsætningen af ’Troldmanden fra Oz’, opfordres 
til, at man overholder de af sundhedsstyrelsens anbefalede forholdsregler for at begrænse 
smittespredning af COVID-19. 
 
Vaccination 
Foreningen skal opfordre alle de frivillige, backstage, på scenen og frontstage til hurtigst muligt at 
lade sig vaccinere, for at hindre smitte.  
Har du en vaccinationstid nogle uger ud i fremtiden, bedes du overveje at få dette fremrykket.  
Dette kan ske enten ved at afbestille din tid og booke en ny tid eller ringe til regionen på: 
Region Midtjylland:70232415 
Region Syddanmark: 99440717, tast 1. 
 
Coronapas og løbende test 
For at passe på hinanden og passe på forestillingen, henstiller Foreningen, at alle frivillige skal 
kunne fremvise et gyldigt coronapas 

 
o Gyldig Coronapas 

 Negativ PCR, max  96 timer gammel eller kvik test max 72 timer gammel 
 1. stik for mere end 14 dage siden 
 Færdig vaccineret  
 At man er immun som følge af at man har været smittet med corona 

 
Det henstilles endvidere at alle medvirkende løbende testes gennem spilleperioden, så vi bryder 
en evt. smittekæde. Du kan være smittebærer, selvom du er færdigvaccineret.  
 
Det er ikke længere et lovkrav, men hvis en af os er smittet, vil der kunne være en del andre, der 
vil skulle gå i isolation som nære kontakter, og derfor risikerer vi at skulle lukke forestillingen i 
mange dage. 
 
Generelle anbefalinger – sociale bobler  

 Man minimerer i videst muligt omfang fysisk kontakt på produktionen. 
 Fra nu og indtil sidste spilledag  skal man forsøge i videst muligt omfang at minimere sine 

sociale kontakter uden for produktionen, så vi værner så meget om vores boble, som vi 
overhovedet kan. 

 
Gæster backstage 

 Af hensyn til forebyggelse af smitte vil pårørende ikke have adgang til backstage i år. 
 De medvirkende kan efter forestillingen, når de er klædt om, tage kontakt til pårørende 

foran scenen – i parken.  
 
Retningslinjer for prøver og forestilling 

 Man spritter hænder hver gang, man kommer ind i til prøve.  
o Der er sprit til rådighed ved indgangen til lokalet / scenen 
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 Alle flader, prøverekvisitter osv. sprittes af inden prøvestart/ forestilling og minimum hver 
4. time. 

 Hvis det er indendørs, luftes der ud minimum hver 2. time samt hver gang, der skiftes 
prøveprogram. 

 
Toiletter 

 Der er håndsprit, og man opfordres til at spritte flader af på kumme og vask efter brug. 
 Toiletter rengøres en gang i døgnet.  

 
Systuen 

 Hænder skal altid sprittes af inden en kostumeprøve. 
 

Sminke og Hår 
 Hænder sprittes altid af inden man sætter sig i makeup eller frisørstolen. 
 Frisør og makeup medarbejder spritter flader af mellem hver preson.  
 Sminker man sig selv, spritter man af inden og efter man har sminket sig selv 

 
 


