
 

Hvad betyder de seneste restriktioner for møder 
og konferencer? 

Få her svar på de mest stillede spørgsmål om COVID-19, så du som mødeplanlægger, 
kan være helt up-to-date. 

 

Må vi samles mere end 10 personer til et kursus, møde eller konferencer?  

Ja, det er stadig muligt for møde- og konferencecentre at holde arrangementer med op til 
500 deltagere, forudsat at der laves biograf-/skolebordsopstilling, og at deltagerne i det 
væsentlige sidder ned på faste pladser med retning mod scene/lærred. Det betyder, at 
bordopstillinger f.eks. hestesko eller øer, hvor deltagernes ansigter er vendt mod 
hinanden, ikke er tilladt. 

Kravet om en fast plads betyder således også, at deltagerne ikke kan forlade deres 
pladser for f.eks. at gå ind i et tilstødende lokale til gruppearbejde. 

Der skal desuden være minimum 2 kvm. pr. person og holdes 1 meters afstand mellem 
personerne i lokalet.   

Må vi spise frokost eller middag mere end 10 personer samlet i restauranten 
tilknyttet AKKC? 

Nej, hvis I er over 10 personer i samme lokale, må I ikke forlade jeres faste plads og gå 
ind i hverken en restaurant eller et separat lokale for at spise – heller ikke selvom 
deltagerne sidder på nye faster pladser i ens retning. 

Restaurant Papegøjehaven sørger i stedet for at bringe forplejning til jeres lokale, eller til 
en buffet lige udenfor lokalet. Serveres forplejningen fra buffet udenfor mødelokalet skal 
mad og drikkevarer tages med ind i lokalet og indtages ved den enkelte deltagers plads.  

Skal vi bære mundbind AKKC?  

Ja, alle skal bære mundbind, når man færdes i AKKC. Det er tilladt at tage det af, når man 
sidder ned, men skal bæres i alle andre situationer. Det er tilladt for 
foredragsholder/underviser at tage mundbind/visir af, når der holdes oplæg. Kravet om 
mundbind gælder foreløbigt frem til 2. januar 2021.    

Der er mulighed for køb af mundbind i AKKC’s information i forhallen – kr. 5,00 pr. 

mundbind.  

Må vi holde en pause udenfor f.eks. gå en tur, hvis vi er mere end 10 personer? 

Nej, hvis I er over 10 deltagere til et arrangement, må I ikke forlade jeres plads i 

mødelokalet for at gå udenfor og snakke med kolleger. I må kun forlade mødelokalet 

kortvarigt for f.eks. at hente forplejning eller ifm. toiletbesøg.   


