
                                                                                                                                                               

1 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indhold1 

Denne sundhedsplan er udarbejdet af: 
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Formand 
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Den gradvise og kontrollerede tilbagevenden til normale tilstande i Danmark i 
forbindelse med håndteringen af covid-19 medfører en række regler og 
foranstaltninger for afviklingen af bl.a.  kulturarrangementer.  Denne sundhedsplan 
retter sig primært mod publikum og de frivillige, der er i kontakt med publikum.  For 
øvrige frivillige, dvs de medvirkende på scenen og de frivillige backstage, har der hele 
foråret været en intern coronavejledning, der løbende justeres.  
 
Der er krav om en sundhedsplan i forhold til afvikling af arrangementerne, og derfor 
har politiet og sundhedsmyndighederne (Sundhedsstyrelsen og Statens Serum 
Institut) udarbejdet denne skabelon til sundhedsplan, der skal anvendes af 
arrangørerne.  
 
Planen skal være udarbejdet senest 14 dage, inden arrangementet afholdes. Planen 
skal efter anmodning sendes til politiet. Politiets kontrol foretages på baggrund af den 
udarbejdede plan sammenholdt med kapaciteten, indretningen og 
adgangsforholdene mv. for arrangementet. 
 
Sundhedsplanen omfatter alene en beskrivelse af arrangørernes håndtering i forhold 
til den sundhedsmæssige og smitteforbyggende indsats i forhold til covid-19. Den kan 
i øvrigt omfatte mere end et arrangement. 
 
Den lokale politikreds kan i forbindelse med afviklingen af et arrangement meddele 
den ansvarlige påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en sundhedsmæssig 
forsvarlig afvikling af arrangementet, herunder tillige give påbud om at 
arrangementet straks skal afbrydes eller afsluttes. Politiet kan ligeledes meddele 
påbud, som omfatter et eller flere efterfølgende arrangementer på den pågældende 
facilitet (lokale/lokalitet), hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en 
sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af de efterfølgende arrangementer. 
  
Den lokale politikreds kan endvidere meddele deltagere, publikummer, tilskuere mv., 
som i forbindelse med arrangementet er til stede på eller i umiddelbar nærhed af den 
pågældende facilitet mv., påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en 
sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af arrangementet, herunder påbud om at 
personerne skal forlade stedet. 
 
 
 
Del 1 – Beskrivelse af arrangementet/arrangementsrækken 
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Fakta om arrangementet udfyldes af arrangøren 
 
1. Fakta om arrangementet 
Nedenstående skema indeholder en række ”stamoplysninger” på 
arrangementet/arrangementsrækken. Ikke alle nedennævnte felter er nødvendigvis 
relevante for alle arrangementer, ligesom der kan tilføjes yderligere 
”stamoplysninger”.  
 
 

Sundhedsansvarlig  Thrine Nørgaard, Formand 

Arrangementsdato, varighed og 
deltagergruppe (børn, unge, 
voksne) 

29.7. – 8.8. 2021.  
10 forestillinger på 
friluftsscene.Siddende 
publikum i alle aldre. 
Dertil generalprøve den 28.7 
under samme vilkår 

Facilitet 
Indtil 1. August 2021 1.000 
publikum, fra 2. August op til 
1.500 publikum. 

Facilitetens deltagerkapacitet 
(normale forhold)  1.500 publikum 

Facilitetens deltagerkapacitet 
(under covid-19 i forhold til m2 
kravet), antal anvendte rum, antal 
toiletter og serveringssteder 

Der er en hel kæmpestor park, 
som publikum bevæger sig 
rundt i, i pauser og før 
forestillingen. Der er således 
rigelig med m2. Der er 2 
toiletvogne med hver 10 
toiletter + en handicaptoilet. 
Derudover anvender en stor 
del af de frivillige andre 
toiletfacliteter. Der er en 
udendørs café med 5 
betjeningsrækker, der oplines 
særskilt. Derudover er issalget 
udskildt til særskilt vogn.  

Åbningstider for indgange 18.00 – 20.00 

Antal  kontrollører 
Der deles op, således at check 
af coronapas sker to steder og 
billetcheck et trejde sted.  
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Sundhedsansvarlig  Thrine Nørgaard, Formand 

Antal servicepersonale 
(billethåndtering m.v.) 

Der er i juli måned 2 steder til 
coronapas check og 2 køer til 
billletcheck. I august checkes 
ikke coronapas.  

Antal samaritter 2 samaritter fra Røde Kors 
under alle forestillinger.  

Forventet antal publikum, 
tilskuere, deltagere mv. 

Der forventes 800 – 900 til 
forestillingerne i juli, dernæst 
1.000 – 1.200 i august.  

Billetsalg/ 

Udsolgt 
Sælges løbende. Status pr. 
12.7.2020: 3.200 billetter 

Aldersbegrænsning på billetkøb Ingen 

Eventuelt lukkede sektioner 1 sektion 

Parkeringsmuligheder for busser 
og privatbiler 

Gode parkeringsmuligheder 
og parkeringsguider i 2 timer 
før forestilling.  

 

Andre bemærkninger  

Da ca 30 - 40% af publikum 
kommer og spiser forud for 
forestillingen i parken, er 
presset på indgangen fordelt 
over 2 timer, og dermed 
minimalt. 
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1.2 Kort 
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1.3 Særlige aktiviteter 
 
Der er til premieren et VIP 
arrangement i et stort telt.  Det 
er stående for ca. 50 personer, 
og med mulighed for ikke at stå 
tæt.  
Publikum i øvrigt samles ikke 
efter arrangementet, men 
mange tager tæpper eller eget 
bord med og sætter sig spredt i 
parken i pausen og før 
forestillingen.   
 
1.4 Kommunikation 
Sundhedsplanen lægges ud på foreningens hjemmeside www. 
Palsgaardsommerspil.dk senest 14 dage før premiere. 
Publikum, der 3 dage før premiere har købt billet til juli forestillinger, vil modtage en 
mail med information om krav check af coronapas i juli måned.  
Publikum, der kommer i august vil via hjemmeside og Billetlugen.dk blive opfordret 
til at have gyldigt coronapas.  
De frivillige i Sommerspillet, vil få tilsendt Sundhedsplanen, ligesom mailen vil 
indeholde en opfordring til løbende at have et gyldigt coronapas.  
De enkelte serviceledere afvikler informationsmøder med deres frivillige og her vil 
sundhedsplanen for deres område blive gennemgået.  
 
1.5 Kontaktliste 
 
Kontaktperson er foreningens formand Thrine Nørgaard, der træffes på mobil 
20327692 eller mail: formand@palsgaardsommerspil.dk, eller foreningens 
presseansvarlige Astrid Sommerlund, der træffes på mobil 22146441 eller mail: 
presse@palsgaardsommerspil.dk.  
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Del 2 – Beskrivelse af arrangementet i forhold til sundhedsmæssige og 
smitteforebyggende tiltag 

I denne del beskrives de tiltag, der iværksættes i forhold til den sundhedsmæssige 
vinkel og de smitteforbyggende tiltag.  
 
2. 1 Smitteforebyggende tiltag 
De frivillige og medarbejdere på faciliteten m.v. skal være instrueret i hygiejnisk 
håndtering af fødevarer, håndhygiejne, brug af værnemidler og være gjort bekendt 
med sundhedsmyndighedernes til enhver tid generelle anbefalinger. 

Dette sker på infomøder for de forskellige grupper i ugen op til premieren. 

Der er i parken opsat flere kontaktløse spritdispensere til brug for såvel publikum som 
frivillige.  

De frivillige i cafeen er instrueret om at anvende handsker i forbindelse med betjening 
af publikum.  

De frivillige i cafeen er ligeledes instrueret i løbende at rengøre cafeens disk med 
desinfektionsvæske, der vil være tilgængelig i sprayform.  

Cafeen er beliggende i det fri.  Der oplines ca 5 køer til cafeen, så der sikres afstand 
mellem publikum.  Ligeledes opfordres der til at købe forud for forestillingen, således 
at køen mindskes, ligesom hver familie opfordres til kun at sende en person til køen.  

De frivillige i billetsalg er instrueret i brug af håndsprit, ligesom billetsalget indrettes 
på en måde, der sikrer afstand under betjening. Det kan oplyses, at alene ca. 15% af 
billetterne sælges i Billetsalget, langt den største part sælges således online.  

Det er besluttet i år ikke at scanne billetterne, som vi normalt gør. Derved sikres det, 
at kontakten er mindre tæt og hurtigere. Kontrol af billetter samt kontrol af coronapas 
foregår i det fri.  

Toiletvogne vil blive rengjort før og efter pauser. 

 
2.2 Coronapas 
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Der er krav om kontrol af 
coronapas til de første 3 
forestillinger i juli måned.  
Publikum med billetter til de 
3 forestillinger i juli måned vil 
mandag den 26. Juli modtage 
en mail om, at de skal have et 
gyldigt coronapas, som vil 
blive checket ved ankomst. 
Der opstilles 2 steder før 
indgangen, hvor der vil ske 
check af cronapas. Dette 
markeres tydeligt med 
Sundhedsstyrelsens plakater. 
De personer, der checker coronapas vil blive instrueret i hvordan dette gøres, 
herunder at der kan være vaccination, hvor 1. Stik skal være min. 14 dage forud for 
forestillingen, eller en test, der er op til 72/96 timer gammel. Endelig kan det være 
personer, der har været smittet med corona.  
 
 
2.3 Ankomst og afgang 
Når man kører ind på Palsgaard, vil der være 2- 3 
parkeringsguider, der guide bilister på plads, så dette 
foregår i god ro og orden over 2 timer. Dette er 
sædvanlig praksis og foregår med vink og uden direkte 
kontakt. Parkering er gratis. Bilisterne kører op ved den 
røde pil.  Herefter er der to veje ned til indgangspartiet, 
hvor der vil være coronacheck i juli måned, jf. 
ovenstående billede.  Netop fordi folk ankommer 
løbende over 2 timer, er der sædvanligvis ikke 
kødannelse. 



                                                                                                                                                               

10 

                                                                                                                                                      

Ved afgang, hvor alle skal hjem samtidig, 
vil vi i år åbne op for en udgang mere end vi plejer at gøre, og fra scenen vil vi opfordre 
de lige numre til at anvende indgangen og de ulige numre til at anvende udgang 2.  
Ligeledes vil vi fra scenen opfordre til at de bagerste rækker går først, så alle ikke 
myldrer ud mellem hinanden.  
 
2.4 Sektionsopdeling og afstand 
Ved de første forestillinger i juli 
måned vil der alene blive solgt op 
til 1000 billetter, svarende til en 
sektion.  

Stolene vil blive opsat således, at 
der vil være 1 meters afstand 
mellem grupperne, og 
opsætningen vil således være 
forskellig fra dag til dag.  

Fra 1. august ophæves 
afstandskravet og sektionen kan 
blive op til 1.500 publikum.  

I Cafeområdet vil der blive oplinet rækker med minebånd, og opsat plakater med 
”Hold afstand”.  Ligeledes vil der være opsat kontaktløse spritdispensere.   

Ved billetter, der købes online, har vi publikums mailadresse.  
I forbindelse med salg på stedet vil publikum blive bedt om at aflevere mail eller 
telefonnummer. 
På den måde sikres det, at vi har styr på hvem der har været her og hvor de har siddet.  
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Skulle der opstå smitte, har vi derfor mulighed for hurtigt at kunne kontakte 
potentielle nære kontakter med opfordring til test / alternativt aflevere disse 
oplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed.  
 
Tilskuere/deltagerne skal følge myndighedernes til enhver tid fastlagte rammer for 
afviklingen af arrangementet. Herunder kan der være tale om afstand mellem 
deltagerne, front mod scene mv. og særlige afgrænsninger f.eks. i forhold til nære 
kontakter med videre.  
 
 
2.5 Tilskuere/publikummer/deltagere 
Publikum sidder på nummererede pladser, så vi ved, hvor folk har siddet, jf. ovenfor. 
Der vil på relevante steder i parkområdet være opsat plakater med gode råd for 
smitteforebyggelse.  
 
2.6 Adfærdskodeks - kommunikation 
Sundhedsplanen vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.  
Der vil via facebook, hjemmesiden og Billetlugen forud for forestillingerne blive 
informeret om de gængse forebyggende krav, såsom at holde afstand, vaske/spritte 
hænder, nyse i ærmet og blive hjemme, hvis man har symptomer.  
Ligeledes vil plakater i parken understøtte denne information. 
 
2.7 Smitteopsporing 
I tilfælde af smitteudbrud har Palsgaard Sommerspil mail eller telefonnummer på alle, 
der har købt billet, og hvilke stolenumre, de har siddet på. Palsgaard Sommerspil vil 
derfor meget hurtigt kunne informere alle, der har været til en forestilling om, at der 
har været smitte, samt hvilken stolenummer, den smittede har siddet på. Derved kan 
øvrige publikum hurtigt se, om de er i risiko for at være nære kontakter.  
Vores stampublikum vil, bortset fra børn, typisk være i en aldersgruppe, der er 
færdigvaccinerede, og risikoen er derfor mindre. 
 
2.8 Overholdelse af retningslinjer 
Med de ovenfor anførte tiltag sikres det, at gældende regler overholdes. Sker der 
ændringer i restriktionerne, vil Sundhedsplanen blive opdateret.  
 
2.9 Krav til lokaler 
Publikum har ikke adgang til lokaler, bortset fra meget midlertidig ved køb af billetter, 
hvis de ikke er købt online samt ved brug af toiletvogn. Der sikres ekstra rengøring 
både før og efter pauser. 
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2.10 Cafe Wohlert 
Der er en udendørs salgsbod, Cafe Wohlert, hvorfra der sælges drikkevarer, pølser og 
kager.  
Som tidligere anført mærkes der op med rækker.  Den største del af betalingerne 
foregår sædvanligvis via mobilpay eller kort.  
De ansatte i cafeen anvender handsker og er de eneste, der berører varerne.  
Forudbestilte picnics kan efter bordreservation indtages i spiseteltet med god 
afstand. Uden reservation spises i det fri, hvilket er gældende for langt hovedparten.  
 
Bilag 

Bilag 1  
 

 
 
 
Der er ved ovenstående illustration taget udgangspunkt i, hvorledes parken er 
indrettet. 
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Bilag 2 – Sundhedsorganisation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedsansvarlig 

Thrine Nørgaard 

Kontrollører 

Mette Marie Kej 

Service personale 

Cafe: Lene Sand 

Plads: Bjørn Rimdal 

Samaritter 

Kirsten Lambach 

Indsatsansvarlig 

Agnete Bjerg 


