
RESTRIKTIONER FOR  
MØDER & KONFERENCER 
GÆLDENDE FRA 6. MAJ 2021 
 
I Aalborg Kongres & Kultur Center følger vi til enhver tid de gældende restriktioner og retningslinjer i 
forbindelse med Covid-19. Få et overblik over retningslinjerne herunder. 

 
ANTAL & SEKTIONSINDDELING 
Møder og konferencer med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner med coronapas og op til 1.000 
deltagere i sektioner á 500 personer, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende. Deltagerne behøver ikke 
at sidde med front mod en scene. Der skal være særskilte indgange, garderobeområder, toiletter, 
serveringssteder. Deltagerne fra den ene sektion må ikke tillades adgang til den anden sektion. 
 
Fra den 14. juni er der ingen grænse for antal deltagere til møder/konferencer. Der vil fortsat være krav om 
coronapas, areal- og afstandskrav og sektionsinddeling. 1. august vil der ske en yderligere udfasning og alle 
restriktioner forventes ophævet pr. 1/9.  
 
Personale, tjenere og teknikere indgår ikke i det samlede antal deltagere. 
 

AFSTAND OG FORSAMLINGSFORBUD 
Hver deltager skal som minimum have et areal på 2m2 siddende og 4 m2 ved stående arrangement og der 
skal holdes 1 meters afstand mellem deltagerne i lokalet.  
 
Tidligere krav om faste pladser er afskaffet. Det betyder også, at der er mulighed for at gå ud i 
spiseområder/gruppelokaler. Større forsamlinger skal holde sig til egen sektion.  
 
Det anbefales at sikre, at deltagerne i hvert enkelt lokale (fx konferencesal/gruppelokale), som de opholder 
sig i, i løbet af arrangementet, tilskyndes at sidde på samme plads.  
 
Konferencer for op til 500 personer må gerne gå i restauranten, hvor der er andre gæster, som ikke er 
tilknyttet konferencen. Dog skal de opdeles i mindre grupper så de ikke overstiger det lille forsamlingsforbud. 
 
Det lille forsamlingsforbud hæves til 25 personer hvilket betyder, at der ikke behøver være 1 meters afstand 
og konferencedeltagerne har mulighed for at sidde ved forskellige opstillinger - u-bord, grupper mm. uden 
afstandskrav. Vi anbefaler dog fortsat 1 meters afstand.  
 
21/5 hæves det lille forsamlingsforbud til 50 personer og d. 11/6 til 100 personer.  
 

SUNDHEDSPLAN 
Der udarbejdes sundhedsplan ved arrangementer over 500 personer. Der kan hentes en skabelon på nettet 
fra politiet. 
 
Sundhedsplanen skal udarbejdes 14 dage inden afviklingen af en konference eller et møde – skal indeholde 
oplysninger om den planlagte sektionsopdeling. 
 



KRAV OM CORONAPAS 
Ved indgangen til AKKC skal der vises gyldigt coronapas* og ID (sygesikringskort, kørekort eller pas).  
Hvis man er fritaget for at blive testet (ikke har et gyldigt coronapas), skal man kunne fremvise en attest på, at 
man er fritaget.  
 
Ved konference af flere dages varighed tjekkes coronapas hver dag ved ankomst. Det er tilladt at deltage i en 
konference, hvis coronapasset udløber i løbet af dagen.  

 
*Man kan hente et coronapas for COVID-19 vaccination, hvis man har gennemført hele 
vaccinationsforløbet og er færdigvaccineret. Man har først et gyldigt coronapas 14 dage efter sin 2. 
vaccination. Indtil 14 dage efter 2. vaccination skal der i stedet fremvises en negativ test. For at være gyldig, 
må den negative test ikke være foretaget for mere end 72 timer siden. Der kan også bruges dokumentation 
for at man tidligere har været smittet med COVID-19 som coronapas. Positiv test skal være foretaget inden 
for de seneste 6 måneder for at være gyldig som dokumentation. 
 

KRAV OM MUNDBIND/VISIR 
Når man ankommer til AKKC og færdes i fællesarealer og restaurant skal der bæres mundbind/visir. 
Mundbind/visir må tages af, når man sidder ned i salen/mødelokalet/restauranten eller ved stående spisning. 
Det skal bæres i alle andre situationer.    
 
Hvis man er fritaget for at bære mundbind, kan det vises ved at benytte en badge (Fritaget for mundbind), 
men det er ikke et krav. Hvis man uberettiget undlader at bære mundbind eller visir kan man bortvises.  
 
Deltagere under 12 år er fritaget for brug af mundbind og visir. 
 
Det er tilladt at indtage forplejning i pauseområder og restaurant. Deltagerne må gerne spise stående, men 
det kræver så 4m2. Mundbind må gerne tages af, når man spiser. 
 

DIVERSE KRAV VED AFVIKLING 
Det er tilladt at holde åben for arrangementer frem til kl. 23.00. Servering af alkohol er kun tilladt frem til kl. 
22.00. 
 
Der skal være fokus på ventilation i lokalerne samt udluftning. Ekstra rengøring og desinfektion af fælles 
kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelænder, kontakter, bordoverflader, vandhaner 
mm. Håndsprit 70-85% alkohol skal være tilgængeligt.  
 
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal være synlige ved opslag eller plakater.  
Der skal opstilles informationsmateriale om kravet om at forvise et coronapas 
 


