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Rammer for planlægning og afvikling af konferencer,
møder og kursusaktiviteter i relation til gældende COVID19 retningslinjer.
Gældende fra 6. maj 2021
Dette dokument er en intern vejledning, der har til hensigt at tydeliggøre rammer for
at planlægge og afvikle konferencer, møder og kurser mv., og i den forbindelse
kunne varetage BC Hospitality Group sundhedsindsats og sikre et højt niveau af
smitteforebyggelse i overensstemmelse med gældende nationale COVID-19
retningslinjer.
BC Hospitality Group anerkender det ansvar, der påhviler os ift. kontinuerligt at
arbejde for at forebygge smitte og aktivt bidrage til bekæmpelsen af COVID-19 og
andre helbredsrisici, bl.a. ved at efterleve og understøtte de aktuelle nationale
sundhedsstrategier.
Denne protokol er en del af den samlede BC Hospitality Group sundhedsstrategi der
indarbejdes i planlægning og afvikling af arrangementer og kulturbegivenheder,
herunder messer, konferencer, mødeaktiviteter og større kongresser, hvor mange
mennesker, både danske og udenlandske er samlet på samme tid.
Gennem sundhedsindsatsen sikrer vi, at der på bedst mulig vis forebygges, og at der
kan handles hurtigt og målrettet på akut opståede sundhedsrelaterede hændelser
og risici.
Planlægning og afvikling af arrangementer (herunder konferencer og møder) er
direkte betinget af både det overordnede nationale risikobillede samt de konkrete
forhold omkring national forebyggelse, herunder coronapas, kviktest og vaccination.
Det betyder også at afholdelse af større arrangementer ikke utilsigtet må komme til
at være i modstrid med den nationale sundhedsstrategi.
Spørgsmål til dette dokument henvendes til srm@bchg.dk

Formål
Med de beskrevne tiltag, er det en grundlæggende målsætning, at alle
gældende retningslinjer efterleves. Desuden er det en selvstændig målsætning at
udvikle og fastholde en hensigtsmæssig organisation, organisatorisk parathed og
modstandsdygtighed, så BCHG, både i denne sammenhæng og fremover, kan
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forebygge og håndtere risici, uforudsigeligheder og problematikker på retvisende og
forsvarlig vis i forbindelse med sygdomsudbrud og øvrige sundhedsproblematikker.
Udvikling af dette dokument og bilag skal fremover bidrage til sikker og forsvarlig
afholdelse af arrangementer generelt, og benyttes som internt og eksternt
retningsangivende redskab ift. strategi og planlægning af et sundhedsmæssigt
forsvarligt arrangements- og arbejdsmiljø. Samtidig skal dette dokument og dets
indhold medvirke til, at sundhedsindsatsen ikke unødigt begrænser eller forringer
gæsteoplevelsen. Dette sikres gennem et proportionalitetsprincip mellem drift og
retningslinjer.
Hensigten er at skabe entydighed og åbenhed om de strategiske og konkrete tiltag,
der indføres i forbindelse med samfundets generelle genåbningsplan i lyset af
COVID-19, herunder at beskrive strategier og processer, så alle interessenter kan
danne sig et fyldestgørende billede af BCHG og vores sundhedsindsats.
Hvordan benyttes dokumentet
I dette dokument er der både Nice to Know og Need to Know information. Det er
altid vigtigt, at de medarbejdere og ansvarlige ledere som arbejder med
konferencer, møder og kursusaktivitet, forstår de strategiske overvejelser der ligger
til grund for de beskrevne sundhedsrelaterede tiltag. Der kan derfor være en
forventning om, at man, afhængigt af stilling og opgaver i relation til konferencer
mv. læser dokumentet i sin helhed. Den essentielle information, betegnet som Need
to Know, er præsenteret i de grå bokse, og derved nemt tilgængelig.

Lovgivning
For afvikling af konferencer og møder er følgende retningslinjer gældende:
Link: Erhvervsstyrrelsen
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Gældende fra 06.05.2021-13.6.2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Deltagerne skal i det væsentlige være siddende.
Arealkrav pr. siddende deltager er 2m2, og 4m2 i områder hvor deltagerne er
stående eller i cirkulation.
Der skal være 1m afstand (”en tom stol”) mellem deltagerne.
Der kan kun opnås adgang til faciliteterne med gyldigt coronapas. Ved
flerdagskonferencer/møder, skal coronapas kontrolleres dagligt.
Der skal bæres værnemidler når man ikke sidder ned.
Deltagerne må forsamles i grupper (sektioner) af 500 personer, dog
maksimalt 1000 personer i alt.
Grupperne skal i videst muligt omfang være adskilt under og efter
arrangementet.
Der skal foreligge en sundhedsplan forud for arrangementet større end 500
personer. (Se sundhedsplan, side 22).
Der skal være særlig fokus på ventilation. (Se særlige roller og ansvar, side
17).
Der skal være særlig fokus på rengøring i de benyttede områder. (Se særlige
roller og ansvar, side 17).
Der skal være særlig fokus på medarbejderes adfærd, hygiejne og
arbejdsprocesser. (Se særlige roller og ansvar, side 17).
Arrangøren skal forud for arrangementet have tilsendt ”information til
arrangøren” hvor anmodning om frivillig registrering af deltagerne i henhold
til efterfølgende smitteopsporing er inkluderet.
Den sundhedsansvarlige skal dagligt, og pr. arrangement udføre
sundhedsjournal jf. sundhedsjournal side 41.

Organisering
Som en del af sundhedsindsatsen tilpasses BCHG’s interne organisation ift. ledelsesog arbejdsprocesser, for at kunne varetage den omfattende planlægning og
implementering af sundheds- og smitteforebyggende forhold ifm. afvikling af
arrangementer generelt.
De organisatoriske og procesmæssige tilpasninger berører hele organisationen samt
samarbejdsforholdet mellem BCHG og alle faste leverandører og
samarbejdspartnere, som ligeledes pålægges et individuelt organisatorisk ansvar
med reference til dette dokument.
Konkret omfatter de organisatoriske tilpasninger:
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Organisatorisk placering af en overordnet rådgivende og vejledende rolle hos
sikkerhedsafdelingen. Konkret betyder dette, at sikkerhedsafdelingen udvikler,
opdaterer og varetager alle COVID-19 relaterede forhold og sundhedsforhold
generelt på vegne af BCHG.
Oprettelse af styregruppe (internt råd) der i fællesskab afsøger, vurderer og
beslutter retning og muligheder ift. driftsmæssige forhold. Styregruppen består
af repræsentanter fra alle operative afdelinger.
Udvikling og implementering af sundhedsambassadørrolle, som varetager den
operative del af sundhedsindsatsen med udgangspunkt i sundhedsplanen (se
side 22). Sundhedsambassadørrollen tildeles som udgangspunkt det
tilstedeværende sikkerhedspersonale, men kan dog tildeles andre eller flere
tilstedeværende medarbejdere efter behov.

•

•

Ledelse og styring
Der skal for det enkelte arrangement (eller i arrangementsområder med op til 500
personer) organiseres et samarbejde mellem de centrale ledelsesfunktioner.
Ledelsesopgaven og opretholdelsen af sundhedsindsatsen tilfalder således følgende
personer:
1. Den ansvarlige sælger / projektleder i Planning som sørger for rettidig
videreformidling af rammer og vilkår for arrangementets afholdelse.
2. Den ansvarlig repræsentant for arrangøren som afholder konferencen eller
mødet. Denne sikrer at rammer og vilkår efterleves gennem hele
arrangementet, og at alle relevante nøglepersoner bliver rettidigt informeret.
3. Den tilstedeværende sundhedsansvarlige, som løbende udfører kontrol med
retningslinjer samt rådgiver og italesætter smitteforebyggelse i
arrangementsområdet.

Den sundhedsansvarliges opgaver

Link / Retningslinjer Kapitel 8
•

Sikre kontrol af fremvisning af coronapas før adgang.
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Sundhedsansvarlig har til opgave at føre tilsyn. Det kan være eksisterende
medarbejdere som også kan udføre andre opgaver end de nedenfor nævnte
opgaver, f.eks. receptions- og vagtopgave eller lign. Der opfordres dog til
skærpet opmærksomhed ifm. spidsbelastningsperioder.
Sundhedsansvarlig har til opgave at føre tilsyn, vejlede og opfordre deltagere
til god adfærd. Personalet kan derudover bortvise kunder, der uberettiget
undlader at bære mundbind eller visir. Det er vigtigt at understrege, at
tvivlen skal komme kunden til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal
gå ind i en diskussion med kunder. For at BCHG mv. kan leve op til sin
forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder, der overholder kravet om at
bruge mundbind eller visir, er det dog samtidig vigtigt, at det fremstår
troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet. Der gælder ikke et
dokumentationskrav. Hvis en kunde nægter at tage mundbind eller visir på
uden grund og ikke vil forlade lokationen, kan man ringe til politiet. Det
bemærkes, at virksomheden kan blive pålagt en bøde, hvis man tillader
adgang for kunder, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.
Påse, at der i hele åbningstiden er vand og sæbe eller tilgængelig
hånddesinfektion i de opsatte dispensere.
Medvirke til, at flere gæster benytter hånddesinfektion.
Sikre, at der ikke lukkes flere kunder ind end bekendtgørelsen og
restriktioner foreskriver ift. forbud mod større forsamlinger på lokaliteter i
forbindelse med håndtering af COVID-19.
Sikre, at der ikke lukkes kunder eller besøgende, på 12 år og derover, ind i
konferencecenter, som ikke overholder kravet om brug af mundbind eller
visir, medmindre den besøgende er undtaget for krav om brug af mundbind
eller visir, jf. ovenstående. Personalet kan derudover bortvise kunder mv.,
der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.
Opfordre kunder til altid at holde 1 meters afstand.
Medvirke til at der ikke sker kødannelse og forebygge sammenstimlen.

Bemærkning:
Den sundhedsansvarlige må gerne udføre andre opgaver og service., men det skal
være synligt for kunder mv. hvor de kan henvende sig med spørgsmål vedr. COVID-19
(f.eks. ved at opsynspersonalet bærer en vest eller en badge). Den
sundhedsansvarlige kan ligeledes uddelegere opgaver til en eller flere instruerede
personaler fra samme virksomhed.
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Planlægning
Dette dokument skal afstedkomme sundhedsrelevant planlægning og afvikling af
konference og mødeaktiviteter. I den forbindelse skal følgende strategiske forhold
indgå i planlægningen:
1. Udpegning af ansvarlige personer til varetagelse af gældende restriktioner og
anbefalinger før, under og efter arrangementet.
2. Planlægning af adgangsforhold til faciliteterne hvori konferencen eller mødet
foregår. Herunder skal der bl.a. sikres adgangskontrol og processer for
kontrol med coronapas.
3. Formålsrettet indretning af faciliteterne, de enkelte lokaler samt tilstødende
foyer og serviceområder, der understøtter sundhedsindsatsen.
4. Sikring af smitteforebyggende adfærd, brug af værnemidler og personlig
hygiejne for både deltagere og personale.
5. Procedurer for rengøring.
6. Procedurer for håndtering af sygdom og symptomer
7. Kommunikation til deltagerne før, under og efter arrangementet, herunder
skilteplan. (Se skilteplan side 42).
8. Inddragelse af tilstedeværende medarbejdere. (Se arbejdsleders ansvar side
18).
Bemærk at der ved alle konferencer og mødeaktiviteter, hvor mere end 150
personer deltager, ubetinget skal rettes henvendelse til sikkerhedsafdelingen
(srm@bchg.dk), da disse arrangementer kræver særlig planlægning og koordination,
der kan række ud over nærværende dokuments indhold.
Sundhedsplan
Planlægning skal som udgangspunkt beskrives i en sundhedsplan specifik for
arrangementet. Sundhedsplanen er dog ift. konferencer, møder og kursusaktivitet
udført at sikkerhedsafdelingen hvilket er koncernstandard. Den er inkluderet sidst i
dette dokument. De ansvarlige personer, herunder sælger samt tilstedeværende
sundhedskoordinator, er derfor pålagt at sikre efterlevelse af sundhedsplanen i
planlægning og afvikling af konferencer, møder og kursusaktivitet.

Struktur i planlægning
Arrangementet inddeles strategisk i fire overordnede faser som generel struktur i
planlægning:
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Overordnet inddeles arrangementer i fire overordnede strategiske faser:
•
•
•
•

Ankomst
Adgang
Cirkulation
Udgang

I de fire faser inddeles arrangementet yderligere i otte underbyggende faser som
angivet i modellen overover:
1. Deltagerens besøg online eller via BCHG sælger, booker o. Lign.
2. Deltagerens ankomst til lokationen ved lufthavn, togstation, busstop,
taxaafsætning mv. (Denne fase inddrages i planlægning af mere komplekse
arrangementer, herunder arrangementer med større personbelastning end 150
personer.
3. Transporten fra station, busstop mv. til indgangen
4. Adgangsprocessen udenfor indgangen.
5. Adgangsprocessen indenfor i indgangen.
6. Deltagerens ophold i arrangementsområdet.
7. Deltagerens ophold ved og brug af servicefaciliteter.
8. Udgangsprocessen

Ankomst
Ankomsten er den fase der ligger forud for indgangen til arrangementet, og omfatter
deltagerens ”rejse” hjemmefra (online) til at deltageren står ved indgangen. Det er
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væsentligt og essentielt, at denne fase inddrages in planlægningen af
arrangementet, da det er her deltageren forberedes på de vilkår, der er for
deltagelse ved konferencen eller mødet, herunder information om adgangskontrol,
forventninger til deltageren og afstemning af deltagerens forventninger.
BCHG Marketing udarbejder en særlig velkomstskrivelse, der orienterer deltageren
om arrangementet og de konkrete sundhedsforhold på stedet.

Adgang
Iht, retningslinjerne skal den enkelte sektion (op til 500 personer) have egen ind- og
udgang. Det kan dog tillades at flere mindre møder, der ankommer indenfor et
tidsrum på 30 minutters interval med en samlet personbelastning på under 150
personer, kan benytte samme indgang. Det forudsætter at indgangsområdet kan
indrettes, og at der er kapacitet til at håndtere indgang af op til 150 personer, uden
at kompromittere de gældende COVID-19 retningslinjer, herunder afstand, hygiejne
og kontrol af coronapas. Ved større forsamlinger (over 150 personer) der ankommer
samtidig, skal der derfor proaktivt planlægges for brug af øvrige indgange og
forøgelse af kapacitet.
Kontrol af coronapas
For at undgå COVID-19 smittespredning er det et krav at coronapas kontrolleres.
Kontrol af coronapas skal foregå i indgangen, hvor det forevises til personalet, før
der gives adgang til konference og mødefaciliteterne.
Link: myndighedernes vejledning om coronapas

Med coronapasset, dokumenteres følgende:
•
•
•

At man er færdigvaccineret
At man har haft coronavirus indenfor de seneste 14-180 dage.
At man er testet negativ for coronavirus, indenfor de seneste 72 timer.

Følgende krav er gældende for coronapas:
1. Der skal forevises legitimation (pas, kørekort, sundhedskort eller anden
offentlig udstedt legitimation) sammen med coronapasset
2. Coronapas kan både foreligge i papirformat og elektronisk (app)
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3. Navnet på coronapasset skal svare til navnet på personens +medbragte
legitimation
4. Der må udelukkende tillades adgang for personer, der kan fremvise et gyldigt
coronapas. Kan der ikke fremvises coronapas, kan den pågældende deltager
henvises til test.
5. Kravet om coronapas gælder ikke for: Børn under 15 år, personer der af
medicinske årsager ikke bør få foretaget COVID-19 test, personer der som
følge af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en
COVID-19 test.
6. Som dokumentation for undtagelse for forevisning af coronapas, kan for børn
u. 15 år i stedet forevises sundhedskort eller anden form for offentlig udstedt
identifikationskort. Dokumentation for undtagelser for personer med
medicinsk, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, beror på nuværende
tidspunkt på en tillidsbaseret model, på baggrund af borgerens eget udsagn.

Køstyring i indgangen
Det skal forudses at der ved indgangene under adgangsprocessen, kan opstå
kødannelse og sammenstimling, både udenfor og i indgangen. Der skal tages højde
for køstyring så det sikres at adgangsprocessen forløber gnidningsfrit, med størst
mulig hensyntagen til gældende COVID-19 retningslinjer og obligatorisk kontrol af
coronapas.
Køstyring og adgangskontrol kan bl.a. omfatte følgende:
•
•
•
•
•

Køleder (Tensabarriers, cykelhegn el.lign.).
Skiltning
Afstandsmarkeringer
Udvidelsesplan og håndtering af overflow.
Personale til at varetage køstyring/kontrol af coronapas.

Bemanding / personalet i indgangene
Der skal til alle tider være personale til stede i indgangen, til at varetage
adgangsprocessen. Der skal bl.a. være personale der foretager adgangskontrol,
herunder kontrol af coronapas og legitimation (jf. ovenstående) samt personale der
sikrer køstyring og ankomst til faciliteterne.
Følgende krav er gældende for personale i indgangene:
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Personalet skal være grundigt instrueret i udførelse af adgangskontrol og,
kontrol af coronapas (se coronapas kontrolinstruks, side 31).
Der skal være en sundhedsansvarlig medarbejder til stede i hele
åbningstiden.
Personalestationer skal indrettes med passende smitteværn, særligt for
personale som er i direkte kontakt med deltagerne.

Indretning
I relation til indretning er det væsentligt at der tages højde for kapacitet og
adskillelse af samtidige konferencer og møder. I de gældende retningslinjer angives
følgende:
•

•
•

•
•
•

•

Deltagerne skal i det væsentlige være siddende. Arealkravet opgøres fra væg
til væg uanset møbler og inventar. (se dokumentsamling arealkapacitet for
BCHG-lokationer – kan udleveres).
Arealkrav pr. siddende deltager er 2m2, og 4m2 i områder hvor deltagerne er
stående eller i cirkulation.
Stole skal opstilles med en stols mellemrum.
Lokaler/områder må indrettes til maksimalt 500 personer i en sektion, dog
maksimalt 1.000 personer i alt. Personalet tæller ikke med i arealkravet, da
de indgår forebyggelsesindsatsen.
Der skal skiltes formålsrettet i hele arrangementsområdet (se skilte og
plakater side 42 og 44).
Der skal være nem/synlig adgang til håndsprit.
Der skal i indretningen lægges særlig vægt på områder hvor der kan opstå
flaskehalse. bl.a. ved toiletter, ind- og udgange fra lokalerne og
garderobeområder.
Der skal opsættes skilte ved alle lokaler, der angiver lokalets maks. kapacitet
(se plakater side 44).

Tilstødende fællesområder
Tilstødende fællesområder er områder udenfor møde og konferencelokaler der kan
benyttes af flere forskellige konferencer/møder (i en sektion maksimalt 500
personer), og hvor der bl.a. kan være forplejningsstationer. Områder udenfor det
enkelte mødelokale, der kun benyttes af én specifik gruppe, indgår ikke som
tilstødende fællesområde.
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I de tilstødende fællesområder er der et arealkrav på 4m2 pr person. Derfor
skal brugen af de tilstødende fællesområder nøje afstemmes ift. den samlede
personbelastning i sektionen (maksimalt 500 personer).
Der skal desuden tages højde for, at trods de 4m2 pr person, vil deltagerne
bevæge sig rundt imellem hinanden og derved med stor sandsynlighed kunne
komme i tæt kontakt, indretning skal derfor tilgodese at deltagere som
færdes i de tilstødende fællesområder til enhver tid, kan holde 1 meter
afstand til hinanden.
Specifikke møde- eller konferenceaktiviteter, der foregår udenfor lokalet, skal
adskilles fra de øvrige tilstødende fællesområder, bl.a. ved afspærring eller
lign. Vær opmærksom på at såfremt et møderum benytter en del af
fællesområdet til f.eks. forplejning, modregnes de benyttede m2 i
fællesarealets størrelse, og vil da påvirke kapaciteten i fællesområdet (4m2 pr
person). Her kan man med fordel forlægge det dedikerede fællesområde til et
andet sted i bygningen, hvor der ikke er mødeaktivitet og ”ubrugte m2”.

Serveringsfaciliteter
Serveringsfaciliteter skal indrettes og styres i overensstemmelse med ”Retningslinjer
for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, hoteller, feriecentre og andre
virksomheder, der tilbyder turisme- og oplevelsesprodukter i lyset af udbruddet af
COVID-19” – kapitel 7 – særligt for restauranter, caféer, barer, natklubber mv.
Link: Erhvervsstyrelsen
Serveringsfaciliteter. skal som udgangspunkt indtænkes så det foregår fra det
enkelte møde-/konferencelokale. Der må gerne indrettes en form for
madstation/buffet i de tilstødende fællesområder, hvor gæsten forlader sit møde- /
konferencelokale for at hente mad, og der må også gerne planlægges servering til
lokalet. Dog skal nedenstående retningslinjer overholdes:
•
•
•
•
•
•
•

Arealkravet på 4m2 pr person (for Serveringsfaciliteter i fællesområder).
Deltagere skal overholde 1m afstand.
Buffeten skal indrettes med stor fokus på smitteforebyggelse, både ift.
adgang, afstand og selvbetjening i buffeten.
Personalet skal bære mundbind eller visir samt handsker.
Der skal være adgang til hånddesinfektion ved Serveringsstationer.
Der skal tages højde for køstyring.
Alternativt kan der serveres ”Grab-and-go” løsninger.
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Alle områder med servering skal lukke kl. 23.00 og der må ikke serveres
alkohol efter kl. 22.00. (Grab-and-go løsninger må foregå efter kl. 23.00.
Private arrangementer som f.eks. bryllup kan forsætte med servering og
alkohol fra kl. 22.00-05.00.

Adfærd, hygiejne og værnemidler
Der stilles følgende krav til adfærd, hygiejne og brug af værnemidler i møde og
konferenceområdet:
•

•
•

•
•

•

Alt personale der har direkte kundekontakt, skal have gennemgået Horestas
”Safe-to-Visit” kursusprogram ( Link: Horestas Safe-to-Visit).
Kursusimplementering skal koordineres mellem den respektive
afdelingsleder og People & Culture.
Alle skal bære mundbind og visir, når man ikke sidder ned.
Personalet skal til alle tider bære mundbind eller visir i arbejdsfunktioner
hvor der er tæt kontakt med deltagerne, herunder i indgange,
registreringsskranker, adgangskontrol og i serveringsstationer.
Sikkerhedsafdelingen kan foretage en konkret vurdering og lempelse af
kravet om brug af mundbind for personale.
Alle personer i arrangementsområdet skal kunne holde 1m afstand.
Alle medarbejdere vasker hænder grundigt eller benytter hånddesinfektion
(for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct.
w/w) flere gange i løbet af dagen, foruden på øvrige almene
håndvasketidspunkter. Arbejdsgiveren skal forebygge, at medarbejderne
udvikler hudlidelser når f.eks. håndsprit anvendes i udførelsen af arbejdet.
Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdsgiveren i de situationer stiller
fugtighedscreme til rådighed for medarbejdere.
Der skal vand og sæbe eller hånddesinfektion (for de alkoholbaserede mindst
70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt for gæster og
medarbejdere. Virksomheder bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er
vand og sæbe eller håndsprit, f.eks. i form af tydelig skiltning.

Håndtering af sygdom og symptomer
I sundhedsplanen skal der angives procedurer for håndtering af akut opstået sygdom
og personer med symptomer på COVID-19. Procedurer skal sikre at det tages rettidig
og formålsrettet handling på sådanne risikoforhold.
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Den sundhedsansvarlige skal desuden sikre at alt tilstedeværende personale og
sundhedskoordinatorer, til enhver tid i løbet af arrangementet er parat til at
igangsætte og udfører procedurer for håndtering af akut opstået sygdom og
symptomer, herunder at kunne træffe kritiske beslutninger på stedet for
inddæmning og forebyggelse af yderligere smitte.
I ”Retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, hoteller, feriecentre
og andre virksomheder, der tilbyder turisme- og oplevelsesprodukter i lyset af
udbruddet af COVID-19” – kapitel 5 – Håndtering af sygdom og symptomer angives
følgende:
Link: Erhvervsstyrelsen

Ansatte med symptomer på COVID-19 bør ikke møde på arbejde og bør følge
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personer, der har symptomer på COVID-19.
Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter
identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på
arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
Ansatte, der har haft kontakt med en person med påvist COVID-19, anbefales at
følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
•

•

Ved påvisning af tilfælde bekræftet med COVID-19 vil den smittede blive
kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, der hjælper med at identificere,
kontakte og informere nære kontakter til den smittede. Hvis Styrelsen for
Patientsikkerhed vurderer, at der skal ske bredere kontaktopsporing, vil de
kontakte ledelsen for virksomheden.
Hvis en gæst eller medarbejder konstateres syg, anbefales det, at der gøres
grundigt rent der, hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og
kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.

Ved akut opstået sygdom i arrangementsområder, ageres der efter følgende
prioritering:
1.
2.
3.
4.
5.

Inddæmning / isolering af det konkrete sygdomstilfælde
Opsporing og inddæmning/isolering af nære kontakter
Der registreres navn og kontaktoplysninger på alle isolerede personer.
Evt. inddæmning af hele arrangementsområdet.
Afklaring ved hurtigtest (Ag test) af alle relevante personer, om der kunne
være tale om Coronavirus.
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6. Hvis der findes positivt svar fra hurtigtest, inddæmmes hele
arrangementsområdet og sundhedsmyndighederne kontaktes akut.
7. Hvis der findes negativt svar fra hurtigtest kontaktes
sundhedsmyndighederne for rådgivning.
8. Personer med sygdomstegn skal omgående sendes hjem.
SSR test, symptomer, smittet og nærkontakt

Kommunikation og skiltning
Der skal udarbejdes en plan for, hvordan der kommunikeres med deltagerne til det
enkelte arrangement omkring COVID-19 og de smitteforebyggende tiltag under
afvikling af mødet/konferencen, herunder forventningsafstemning og orientering
om vilkår.
I kommunikationsplanen indgår både direkte og indirekte kommunikation, som bl.a.
den kommunikation der er tilgængelig online, den kommunikation deltagerne
modtager ved tilmelding til arrangementet samt den information der præsenteres
på stedet i form af skiltning, på plakater og skærme mv.
Eksterne møde- og konferencearrangører skal integreres i et samarbejde om
formålsrettet kommunikation.
Prækommunikation
Prækommunikation omfatter den information der gives deltageren før ankomst, i
deltagerens private hjem, online o. lign. Prækommunikation skal tilrettelægges
strategisk, så det understøtter de faktiske forhold i arrangementsområdet og
forbereder deltageren på, hvilke forhold man vil møde. Prækommunikationen har til
overordnet formål at understøtte konkrete procedurer og smitteforebyggende tiltag
på stedet.
Kommunikation ved ankomst
Kommunikation ved ankomst består af skiltning der angiver vilkår for adgang,
herunder at man er symptomfri, at der skal vises coronapas, bæres mundbind og i
øvrigt overholde gældende COVID-19 retningslinjer.
Skilte placeres strategisk ift. deltagerens rute til indgangen, bl.a. ved indfaldsveje,
parkeringsarealer og afsætningspladser (busstoppesteder) osv.

Risk & Safety / COVID-19

side 16 af 55

BC Hospitality Group

maj 2021

Kommunikation i indgangen
Kommunikation i indgangen består af skilte, plakater og skærme der angiver vilkår
for færden i arrangementsområdet, bl.a. retningslinjer for afstand, hygiejne og, brug
af mundbind. Desuden lægges der vægt på at fastholde deltagerens opmærksomhed
på sundhedsindsatsen og det individuelle ansvar.

Særlige roller og ansvar
Sikkerhed:
•
•
•

Overordnet strategisk ansvarlig for udvikling af protokol og planlægning,
herunder løbende opdatering, implementering, koordination og kontrol
Myndighedskontakt
Ansvarlig for at sikre eget personale har gennemgået ” Safe To Visit ” program.

Teknik:
•

Ansvarlig for ventilations- og klimaplan, herunder implementering og løbende
kontrol for området.

Rengøring:
•
•
•

Ansvarlig for udvikling af protokol for rengøring, planlægning, implementering
og kontrol
Ansvarlig for at sikre at eget personale har gennemgået ” Safe To Visit ”
program
Ansvarlig for inddragelse af medarbejdere i arbejdets tilrettelæggelse, herunder
daglig brief om planens udførelse i praksis

Servering / Restaurant:
•
•
•

Ansvarlig for inddragelse af medarbejdere i arbejdets tilrettelæggelse, herunder
daglig brief om sundhedstiltag
Ansvarlig for at sikre at eget personale har gennemgået ” Safe to Visit ”
program
Ansvarlig for generel opretholdelse af ”retningslinjer for serveringssteder” i
koordination med Safety ansvarlig.
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Salg:
•

•
•

Den ansvarlige sælger / projektleder i Planning skal sikre rettidig
videreformidling af rammer og vilkår for arrangementets afholdelse, herunder
formidling af protokol til ansvarlig repræsentant for arrangøren som afholder
konferencen eller mødet, for at forventningsafstemme at rammer og vilkår
efterleves gennem hele arrangementet, samt at alle relevante aktører bliver
rettidigt informeret omkring retningslinjer og protokoller.
Ansvarlig for at arrangør udfylder dokumentet til brug ved ”smitteopsporing”
(Deltagere registrerer sig på frivillig basis.).
Koordination med konferencereception og drift.

Arbejdsleders ansvar:
•
•

Ansvarlig for at sikre at eget personale har gennemgået ” Safe To Visit ”
program.
Ansvarlig for inddragelse af medarbejdere i arbejdets tilrettelæggelse, herunder
daglig brief om planens udførelse i praksis jf. nedenstående opgave for
receptionen/ kontrolpersonale.

Front Office/ konference reception:
•
•

•
•

Den operative afvikling på dagen, herunder samarbejde og koordination med
sundhedsansvarlig.
Oprettelse af sundhedsjournal (se side 40) på det enkelte event samt
sammenkædning af frivillig indleveret ”Information til arrangøren (se side 35”).
og opbevaring af dette bag lås i maksimalt 10 dage, hvorefter det destrueres.
Agerer sundhedsambassadør for hele konferenceområdet og de arrangementer
der er forbundet, samt udpeger øvrige sundhedsambasadører efter behov.
Adgangs- og coronapas kontrol.

Marketing/kommunikation
•
•

Udvikler ”velkomstskrivelse / introbrev”.
Løbende opdatering af BCHG Website og tilvejebringelse af adgang til relevante
dokumenter online.
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Bilag 1 /

SUNDHEDSPLAN
Med udgangspunkt i protokollen ”Rammer for planlægning og afvikling af
konferencer, møder og kursusaktiviteter i relation til gældende COVID-19
retningslinjer” udføres ovennævnte arrangementsaktiviteter på følgende måde:

1. Booking og anmeldelse af arrangementet
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Herunder redegøres for præmisser for booking og anmeldelse af arrangementer,
så det sikres at relevante oplysninger, herunder deltagerlister er modtaget, før
arrangementet påbegyndes.
a) Arrangøren booker og anmelder mødet/konferencen via officielle kanaler på
den pågældende lokation (booking, salg mv.).
b) Booking/salg modtager og registrerer arrangementet, herunder varskoer
arrangøren om indsendelse af deltagerlister. Deltagerlister skal indeholde
navn og telefon nummer (alternativt e-mail) på den enkelte deltager, til brug
ved evt. fremtidig smitteopsporing (Se information til arrangøren, side 36).
Det skal understreges for arrangøren at registrering af den individuelle
deltager kun må forgå på frivillig basis, at deltageren som lader sig registrere
gør det med smitteopsporing som primære formål, og at oplysninger
håndteres og opbevares iht. gældende GDPR-lovgivning.
c) Deltagerlister sendes til den lokale BCHG sundhedsansvarlige person som
organiserer og opbevarer lister i op til 10 dage efter arrangementets ophør,
hvor listerne destrueres.

2. Struktur i planlægning
Konferencer, møder og kursusaktiviteter planlægges efter strukturen beskrevet i
protokollen under overskriften ”Struktur i planlægning” som omfatter følgende
overordnede strategiske faser:
a) Ankomst: Deltagerens ”rejse” fra første kontakt (online) til deltageren er
ankommet til lokationen(indgangen).
b) Adgang: Processer for konkret styring af indgange og adgangsforhold.
c) Cirkulation: – Processer og tiltag i arrangementsområdet, herunder lokaler og
fællesområder.
d) Udgang: Proces og tiltag ift. udgangsprocessen.

OPLYSNINGER OM ARRANGEMENTET
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3. Arrangementets tema
Arrangementet omfatter konference, møde og kursusaktiviteter.

4. Beskrivelse af aktiviteterne
Konference og mødeaktiviteter omfatter i det væsentlige siddende publikum, der
som udgangspunkt opholder sig i faste konference/mødelokaler. Normalt udføres
aktiviteterne som foredrag, præsentationer, diskussionsgrupper, plenummøder,
gruppemøder mv.
Deltagerne kan i løbet af arrangementet kortvarigt forlade lokalet for at hente
forplejning eller gå på toilettet.

5. Åbningstider
Åbningstider varierer fra kl. 07.00 morgen til kl. 23.00 aften.

6. Sundhedsansvar
•

•

Det overordnede koncernansvar for sundhedsindsatsen ved planlægning og
afvikling af konferencer, møder og kursusaktiviteter, tilfalder BCHG
sikkerhedsafdeling (BCHG Risk & Safety).
Lokalt tilfalder sundhedsansvaret konferencechefen (eller tilsvarende) og
dennes stedfortræder.

7. Kapacitet og arealkrav
•
•

Der gives adgang til faciliteterne i overensstemmelse med gældende m2 krav
[nuværende 4m2 pr deltager / 2m2 i det væsentlige siddende].
Der gives adgang til konferencer mv. i sektioner op til 500 personer, dog
maksimalt 1.000 personer.
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8. Lokaler og områder
•

•

Konferencer, møder og kursusaktiviteter afvikles i BCHG konference og
mødefaciliteter på henholdsvis AC Bella Sky, Bella Center Copenhagen og
Crowne Plaza Copenhagen Towers.
Fællesområde defineres som de gangarealer samt åbne områder der ligger
imellem de enkelte konference- og mødelokaler, hvor deltagere vil færdes til
og fra deres eget lokale.

9. Indgange og udgange
Ind- og udgange benyttes jf. følgende fordeling:
1. ”Lille indgang” / almindelige forhold:
De almindelige adgangsforhold til faciliteterne benyttes efter forskrifterne,
hvis der ikke ankommer flere end 150 personer indenfor en tidshorisont på 30
til 60 minutter.
2. ”Stor indgang” / Differentierede indgangsforhold:
Såfremt der ankommer flere end 150 personer indenfor en tidshorisont på 30
minutter, benyttes alternative indgangspartier for at tilgodese større
personbelastning. Det kan omfatte en eskalering af de almindelige
adgangsforhold til f.eks. brug af større indgangspartier/områder eller brede
indgangen ud på flere forskellige indgange.
Ved særlige arrangementer, med stor personbelastning og hvor der skønnes at
være særlige risici ift. sundhedsindsatsen, vil der særskilt udarbejdes
adgangsplaner og i den forbindelse indretning af indgange og udgange.

10. Deltagerantal
Antal deltagere skal angives i booking/anmeldelse af arrangementet. Der bookes
maksimalt op til en samlet personbelastning på 500 personer i et konferenceeller møderumsafsnit. Dog maksimalt 1.000 personer

11. Personalet
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Det tilstedeværende konferencepersonale inddrages i sundhedsindsatsen og
tildeles passende roller for opretholdelse. Personalet instrueres af den
tilstedeværende, lokale sundhedsansvarlige, dagligt, og før åbningstid. Ydermere
i alle relevante forhold beskrevet i sundhedsplanen samt procedurer til
overholdelse af denne. (Se personaleinstruks, side 31).

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAG
I det følgende redegøres for smitteforebyggende tiltag i arrangementsområdet. I
følgende eksempel illustreres arrangementsområdet ift. sundhedsindsatsen – de
illustrerede principper og strategier overføres til alle BCHG-konference- og
mødefaciliteter som en koncernstandart.
Eksempeltegning/model for sundhedstiltag i konference- og mødefaciliteter:

m
n
o
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p
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h
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i
g

e
f

a
b

I boksene herunder refereres til punkterne på tegningen.

12. Tiltag i ankomstområdet
Fra deltagerne ”tilmelder” sig arrangementet til deltagerne står ved indgangen
indsættes følgende tiltag:
a) Online præsentation af sundhedsmæssige krav og retningslinjer. Bl.a.
information om coronapas som kriterie for adgang. Information om
tilmelding og om frivillig registrering af personoplysninger, generelle
nationale Corona restriktioner mv.
b) Samarbejde med metro, bus og taxioperatører om ankomst og færden i
ankomstområdet. Herunder informationskampagner i bus og metro, særlige
afsætningspladser mv. (forbeholdt særlige arrangementer).
c) Vejvisning fra de respektive metro- og busstationer samt taxaafsætning, så
gående bliver ledt hurtigst og nemmest mod den/de benyttede indgange. Vej
til indgange skal tydeligt markeres fra indfaldsveje og på parkeringsarealer.
(forbeholdt særlige arrangementer).
d) I ankomstområdet omkring indgangen skiltes med ”STOP - gå ikke ind hvis du
har symptomer på COVID-19 (se skilteplan side 42). Det planlægges så vidt
muligt, at ankomstområdet nær indgangen har en størrelse og kapacitet til at
kunne varetage ophobning på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.
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e) Der indrettes konkret køstyring i to niveauer afhængigt af forventet
forsamling:
•
•
•

Niveau 1 (under 150 deltagere) markering integreret i underlaget (Se
skilteplan side 42) der indikerer køformering.
Niveau 2 Markering i underlaget (Se skilteplan side 42) samt fysisk
hegn/afspærring der tydeligt markerer køformering.
Køstyring suppleres evt. med bemanding for arrangementer over 150
deltagere.

13. Tiltag i indgangene
Der tages højde for indgangsprocessen som særligt kritisk og kompromitterende
ift. den generelle sundhedsindsats, da der må forventes at der kan opstå
forsamling og kødannelse i og udenfor indgangen. Derfor iagttages følgende i
planlægningen:
f) Køstyring bestående af fysisk adskillelse og markering.
g) Udformning og placering af adgangskontrol, herunder kontrol af coronapas af
personale bag passende værn (plexiglas). Adgangskontrol- og
servicepersonalet bærer mundbind eller visir.
Der planlægges for så vidt muligt kontaktfri betjening. Indgangsområdet
friholdes for unødige kontaktflader som betjeningsdiske osv.
h) Indgangen friholdes fra udgangen, bl.a. med fysisk afspærring.
i) Der indføres skilte med information om smitteforebyggende adfærd (Se
skilteplan side 41) og der opstilles håndsprit så det er nemt for deltageren af
benytte.

14. Adgangskontrol
I indgangen kontrolleres der for coronapas som kriterie for adgang. Personalet i
adgangskontrollen instrueres i gældende retningslinjer for coronapas, herunder i
hvilke henseender coronapasset ikke påkræves (særlig sygdom og personer
under 12) samt hvordan kontrol udføres (se coronapas kontrolinstruks, side 31).
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I tilfælde hvor deltagere ikke kan fremvise coronapas, kan der henvises til
testcenter og i særlige tilfælde i mindre omfang kan BC Risk & Safety foretage
test mod betaling.
Al adgangskontrol udføres af instrueret personale der bærer passende værn.

15. Tiltag i fællesområderne
Fællesområderne benyttes til gennemgang mellem de benyttede konferencer og
mødelokaler, og skal som udgangspunkt ikke benyttes til konference, møde- eller
kursusaktiviteter. Der må dog gerne gøres må ophold i fællesområderne med
udgangspunkt i gældende arealkrav for stående [4m2 pr person]. Derudover
omfatter de sundhedsmæssig tiltag i fællesområderne følgende:
j)

Strategisk opstilling af skiltning og håndsprit. Skiltning omfatter regelmæssig
information om god smitteforebyggende adfærd (se skilteplan side 41),
herunder krav om brug af mundbind og afstand. Håndsprit opstilles så det er
nemt tilgængeligt for deltageren.
k) Der frasektioneres serverings-/serviceområder eller andre områder benyttet
til konference/mødespecifikke formål der er forlagt til fællesområderne.
Fællesområdets areal indskrænkes tilsvarende ift. det benyttede område, i
relation til kapacitet (m2).
l) Hvor det er muligt, indrettes der for ensretning i fællesområderne.
m) Ud fra en konkret vurdering, ift. personbelastning og aktiviteter, indføres der
køstyring ved indgange til lokaler, toiletter samt ved x faciliteter.

16. Tiltag i lokalerne
Lokalerne indrettes med det udgangspunkt at deltagerne i lokalet i al
væsentlighed sidder ned når de er i lokalet. Der kan med fordel indrettes
serveringsfaciliteter i det enkelte lokale så deltagerne ikke skal forlade lokalet
undtaget for at benytte toilettet. Følgende tiltag indføres for
konference/mødelokaler:
n) Der indrettes siddepladser til et antal personer svarende til 2m2 pr person.
Stole opstilles så der er en stols mellemrum eller en fri plads mellem stolene.
o) Der opstilles håndsprit ved indgangen til lokalet så deltagerne aktivt skal
passere denne for at komme til siddepladser. Ved Håndspritdispenseren
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opstilles desuden skilt med orientering om brug af håndsprit (Se skilteplan
side 41).
p) Ved indgangen til lokalet ophænges plakat med angivelse af lokalets
makskapacitet (se skilteplan side 41).

17. Instruktion til personalet
Personale på stedet som har en arbejdsmæssig tilknytning til arrangementet, skal
dagligt instrueres af den tilstedeværende sundhedsansvarlige. Bl.a. skal
personalet instrueres i følgende sundhedsrelaterede forhold:
•
•
•
•
•
•

Egen sikkerhed i relation til smitte.
Fokus på smitteforebyggelse og årvågenhed, herunder hvad man gør hvis
man oplever symptomer hos sig selv og andre.
Personalets rolle som Sundheds ambassadører og medansvarlige for
sundhedsindsatsen i området.
Egen hygiejne, bl.a. håndhygiejne og rengøring af arbejdsstationer.
Korrekt brug af værnemidler.
Kontrol af coronapas (til personale som har den opgave, jf. instruks side 31).

Risk & Safety / COVID-19

side 29 af 55

BC Hospitality Group

maj 2021

Bilag 2 /

INSTRUKS FOR
KONTROL AF
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Intern vejledning for kontrol ifm. med krav om fremvisning af coronapas.
Vejledningen skal ses i en sammenhæng med den overordnede protokol ” Rammer
for planlægning og afvikling af konferencer, møder og kursusaktiviteter i relation
til gældende COVID-19 retningslinjer”, som kontrollanten skal være bekendt med
på forhånd.
Baggrund for instruksen:
For at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19 skal kunder, besøgende og
lignende til indendørs konferencer, møder og kurser kunne forevise et coronapas
ved ankomst til konference, møde, kursuslokalet. coronapasset skal forevises til
personale eller andre personer tilknyttet lokationen, ved første naturlige kontakt
mellem deltager og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor
ikke krav om, at konferencer, møde og kursuslokationer, skal have særlige vagter til
at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.
Der gælder krav om fremvisning af coronapas for følgende steder:
•

Serviceerhverv, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter
indebærer tæt fysisk kundekontakt.

•

Konference- og kursuscenter.

•

Restauranter og øvrige serveringssteder med indendørsservering.

•

Forlystelsesparker og lignende.

•

Kulturinstitutioner generelt.

Dokumentation for coronapas:
Ved coronapas forstås dokumentation for:
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•

En negativ COVID-19-test foretaget maks. 72 timer før ankomst til lokalet
eller lokaliteten. Testen kan både være foretaget som en PCR-test og en
antigentest (kviktest).

•

En positiv COVID-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel.

•

Et gennemført vaccinationsforløb mod coronavirus/COVID-19. Et
vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende
dosis.

Det er vores ansvar, at navnet på indehaveren af coronapasset svarer til navnet på
personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt
identitetskort.
Dokumentation kan fremvises i både papirformat og elektronisk.
Der må alene tillades adgang for kunder og besøgende og lignende, der kan fremvise
et gyldigt coronapas. Kan der ikke fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske
bortvisning eller henvisning til nærmeste testcenter.
For undtagelser om kravet til at fremvise coronapas henvises til Q&A eller links.
Den medarbejder der udfører kontrollen, via en særligt indrettet arbejdsstation med
passende værnemidler, skal have computer til rådighed, med adgang til disse sites,
som medarbejderen løbende kan benytte sig af for yderligere konkret opfølgning og
afklaring:
coronasmitte.dk coronapas
Sundhed.dk coronapas

KONTROLLANTENS REFERENCE / Q&A
I det følgende laves en Q&A på de hyppigst stillede spørgsmål om coronapasset:
Hvordan finder jeg mit coronapas?
På den korte bane findes der allerede en første version af coronapasset, som består
af forskellige løsninger på sundhed.dk og i appen MinSundhed, der gør det muligt at
dokumentere enten gennemført vaccinationsforløb, negative testresultater eller
tidligere smitte. Du vil dog også kunne bruge oplysninger fra andre kilder – f.eks.
dokumentation fra de private udbydere af antigentest eller fra andre apps, der viser
dine sundhedsoplysninger f.eks. MinLæge.
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Er alle test gyldige som coronapas, herunder test foretaget på virksomhedens egen
teststation?
Både PCR-test og antigentest (kviktest) er gyldige som coronapas. Det er ikke
afgørende, hvem der udfører testen, dvs. du kan også benytte virksomhedens egen
testkapacitet.

Hvilken dokumentation er gyldig som coronapas?
Både SMS, papirformat og appen MinSundhed kan fremvises som dokumentation.
Hvordan bruger du coronapas?
Hvornår skal coronapasset vises?
Kunder, besøgende og lignende skal kunne vise et coronapas ved første naturlige
kontakt i umiddelbar forlængelse af ankomst. coronapasset skal vises til personale
eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten.
Det er ikke et krav, at coronapasset skal være gyldigt i hele perioden kunden
opholder sig på vores lokalitet, kun fra indgangstidspunktet.
Hvem er undtaget fra kravet om at fremvise coronapas?
Følgende personer er undtaget fra at fremvise coronapas:
•
•
•

Børn under 15 år.
Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør
få foretaget en covid-19-test.

Skal gæsten, besøgende mv. kunne dokumentere, at de er undtaget fra at vise
coronapas?
Nej, det er ikke et krav, at kunder mv. skal kunne dokumentere, at de er undtaget fra
at vise coronapas. Kunder mv. skal f.eks. ikke kunne fremvise en lægeerklæring der
viser, at de ikke er omfattet af kravet om fremvisning af coronapas.
Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme kunden til gode, og at reglerne
ikke betyder, at du skal gå ind i en diskussion med kunden. For at en butik kan leve
op til sin forpligtelse om alene at tillade adgang for kunder, der overholder kravet
om coronapas, er det dog vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden er undtaget
fra kravet om coronapas.
Hvis kunder, besøgende mv. nægter at vise gyldigt coronapas, og efter at være
blevet bortvist nægter at forlade lokalet, kan du kontakte politiet.
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Hvordan skal jeg tjekke, at kunder eller besøgende er undtaget for test?
For børn under 15 år kan dokumentation vises i form af sundhedskort eller andet
offentligt udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.
For personer, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test, kan dokumentation ske
på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn.
Kræver det en særlig certificering, at jeg skal anmode kunder om at vise gyldigt
coronapas?
Nej, der er ikke indført krav om, at det kræver en særlig certificering for at tjekke,
om kunder har gyldigt Coronapas. BCHG har i tillæg til dette interne retningslinjer
der angiver at al personale skal være testet mindst en gang om ugen.
Kan jeg tilkalde politiet, hvis en kunde mv. ikke opfylder kravet om fremvisning af
coronapas?
I det omfang en gæst nægter at fremvise sit coronapas, kan man kontakte intern
Security eller hotellets Security Attendant for støtte og håndtering.
Hvis en kunde, besøgende eller lignende ikke opfylder kravene om fremvisning af
coronapas, kan vedkommende bortvises. Nægter vedkommende at efterkomme en
ansats bortvisning, kan politiet kontaktes.
Hvis personen ikke forlader lokalet eller lokaliteten, efter at være blevet bortvist,
kan vedkommende straffes med bøde.
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INFORMATION TIL
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Kære arrangør

Først og fremmest – velkommen til vores hus, vi har glædet os til at slå dørene op
igen.
Inden ankomst vil vi gerne gøre jer opmærksom på nogle praktiske forholdsregler og
informationer, i forbindelse med fase 1 i genåbningsplanen for Danmark, og
afholdelse af konferencer, møder og kurser. Ifølge retningslinjer for ansvarlig
indretning skal arrangøren udarbejde en såkaldt sundhedsplan, der fungerer som
praktisk redskab i forhold til smittereduktion, herunder sundhedsmæssig forsvarlig
afvikling af et arrangement eller møde.
I udarbejdelsen af denne plan, er en opfordring fra myndighederne om at foretage
frivillig registrering af gæsters kontaktoplysninger, for efterfølgende at kunne
foretage effektiv smitteopsporing, og således bryde smittekæder, skulle det blive
aktuelt. Processen bliver alt andet lige betydeligt mere smidig, når
kontaktinformationer på arrangementers deltagere er indsamlet på forhånd, og det
betyder også, at konstateres der smittetilfælde, kan oplysningen nemt og hurtigt
kommunikeres videre til styrelsen for patientsikkerhed Hjælp til smitteopsporing Coronasmitte.dk
For alle parters skyld ønsker vi at imødekomme myndighedernes anbefalinger bedst
muligt, og vi beder jer derfor om at indsende kontaktoplysninger på de deltagere
tilmeldt jeres møde. Udfyld gerne nedenstående liste og send via mail til din
kontaktperson.
Persondata og vores håndtering
Vi følger naturligvis Datatilsynets vejledninger, hvad angår til GPDR og
databehandling, og deres 6 gode råd:
1. Ordningen er frivillig og det har ingen konsekvens hvis ikke man ønsker at
overlevere navneliste til os.
2. Som allerede nævnt er formålet, med at indhente navne og kontaktoplysningen,
på deltagere i arrangementer på vores faciliteter, udelukkende til brug for
efterfølgende effektiv smitteopsporing via Styrelsen for patientsikkerhed.
3. Vi beder udelukkende om de mest basale data til formålet som er navn,
telefonnummer, sted og tidsrum. Vi opbevarer oplysningerne forsvarligt i 10

Risk & Safety / COVID-19

side 36 af 55

BC Hospitality Group

maj 2021

dage i særlige sikringsskabe, som er den periode man efterfølgende potentielt
udvikler virus. Efter 10 dage destrueres alle data forsvarligt og sikkert
4. Data bruges udelukkende til konkret smitteopsporing efter behov, og anvendes
naturligvis ikke efterfølgende markedsføring eller andre formål.
Når oplysningerne er registreret, har gæsterne derudover en række rettigheder, se
venligst indsatte link. Her kan man til enhver tid finde oversigt over ens rettigheder
og hvad man kan forvente fra vores side i relation oplysninger og data.
Vi vil også gerne opfordre alle deltagere til at registrere sig på ”smittestop” app.
Vi håber, at I vil deltage i arbejdet med håndtering af effektiv smitteopsporing med
udfyldelse af listen, som afleveres inden arrangementets start.
Med ønsket om et godt og udbytterigt arrangement, takker vi på forhånd for
assistancen.
Mange venlige hilsner
BCHG Sundhedsansvarlig

Deltagerliste til brug ved smitteopsporing
Oplysningerne håndteres og opbevares af den sundhedsansvarlige på lokationen i
hele arrangementets levetid og op til 10 dage efter arrangementet. Persondata
opbevares altid i overensstemmelse med gældende GDPR lovgivning.

Risk & Safety / COVID-19

side 37 af 55

BC Hospitality Group

Fulde navn

maj 2021

Tlf.

Lokale(r)

Dato og tidsrum
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Sundhedsjournalen benyttes af den sundhedsansvarlige på lokationen, til at
identificere og dokumentere daglig kontrol og opfølgning på sundhedsrelaterede
forhold som beskrevet i ”rammer for planlægning og afvikling af konferencer, møder
og kursusaktiviteter i relation til gældende COVID-19 retningslinjer”.
Journalen udfyldes dagligt under arrangementsafvikling
Når udfyldt arkiveres denne på stedet samt sendes via mail til srm@bchg.dk
Arrangementets navn:
Type:

☐ Konference / ☐ Møde / ☐ Kursus

Dato og tider:
Sundhedsansvarlig:
Lokale(r) og kapacitet:
Deltagerantal:
Arrangør ansvarlig:
Virksomhed:
Indgang benyttet:
Antal personale:
Kontrol: J/N
Ankomstområdet indrettet i overensstemmelse med retningslinjer?
Indgang indrettet i overensstemmelse med retningslinjer?
Fællesområder indrettet i overensstemmelse med retningslinjer?
Lokaler indrettet i overensstemmelse med retningslinjer?
Personale er instrueret i smitteforebyggende indsats?
Skiltning og håndsprit er opsat jf. retningslinjer?
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SKILTEPLAN
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PLAKATER
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Generelle link for COVID-19:
https://coronasmitte.dk/
https://www.sst.dk/da/corona
https://COVID-19.ssi.dk/
Love og retningslinjer :
Bekendtgørelse om forsamlingsforbud
Erhvervsministeriet fagspecifikke retningslinjer
Kulturministeriets fagspecifikke retningslinjer
Generelt om forebyggelse:
SST Forebyg smitte
SSR test, symptomer, smittet og nærkontakt
Coronapas og kontrol:
Kontrol af coronapas
råd og regler coronapas
Mundbind:
Brug af mundbind råd og regler
Rengøring :
https://COVID-19.ssi.dk/hygiejne
Arbejdstilsynet og rengøring
SSI infektionshygiejniske retningslinjer
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/spoergsmaal-og-svar-om-corona/
Arbejdsmiljø:
Arbejdsmiljø og COVID-19 Q&A
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