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Aktuelle retningslinjer for færden i Munkebo Kul-
turhus. 
 
De seneste retningslinjer, som blev meldt ud af myndighederne i fredags, 
har betydning for brugen af Munkebo Kulturhus, især for så vidt angår 
forsamlingsforbud og brug af mundbind. 

Det positive først: Kulturhusets lokaler må gerne holdes åbne. 

1. Forsamlingsforbud. 

Det er forbudt at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor 
der er flere end 10 personer til stede. Det gælder dog kun, hvis flere end 10 personer befinder sig 
på samme sted samtidig. 

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det 
vil sige, at f.eks. coloristerne kan være i gang i Havestuen, mens patchwork samtidig foregår i ca-
feen, men de to grupper (a max. 10 personer) må kun sporadisk krydse hinandens område og i så 
fald iført mundbind/visir.  

Forsamlingsforbuddet gælder ikke arrangementer, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned 
på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.  Her er grænsen 
stadig 500 personer. 

Forsamlingsforbuddet gælder foreløbig i 4 uger fra 26. oktober, det vil sige til 22. 
november 2020. 
 

2. Brug af mundbind. 

Der indføres krav om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor offent-
ligheden har adgang. 

Det betyder, at du skal bære mundbind, når du går ind i Kulturhuset, og 
bevæger dig rundt i huset. Kravet om mundbind gælder ikke, når du sid-
der ned. 

Kravet om brug af mundbind gælder foreløbig fra 29. oktober 2020 til 2. januar 
2021.  

Læs mere om reglerne på: www.coronasmitte.dk. 

For god ordens skyld skal det nævnes, at overtrædelse af reglerne kan medføre bøde på 2.500 
kr. til hver person, samt en bøde til Kulturhuset. Så vi kan ikke nok opfordre til at reglerne bli-
ver respekteret. 
 

3. Generelt. 

Kulturhuset sørger for, at der er håndsprit tilgængeligt for brugere og besø-
gende i huset.  

Det er den enkelte bruger/besøgendes eget ansvar at medbringe mundbind/
visir. I tilfælde af, at man har glemt at tage det med, har Kulturhuset indkøbt 
et antal mundbind til brug i påkommende tilfælde. 

Lad os stå sammen og passe på hinanden. 


