Coronaretningslinjer i udstillingsarealer og butikker – senest opdateret den 14. juni 2021
De generelle sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse smitte gælder fortsat: god håndhygiejne, afstand,
hoste i ærme og opfordring til at blive hjemme ved sygdomstegn.
Fra den 14. juni ophæves kravet om at bære mundbind eller visir ved besøg på vores afdelinger.
Coronapas:
Besøgende der ønsker at besøge museets udstillinger eller benytte indendørs caféområder skal kunne
forevise dokumentation for en af følgende forhold:
•
•
•

En negativ covid-19 test i form af en PCR-test eller en Antigentest (kvik-test). PCR-testen må maks.
være 96 timer og kviktesten max. 72 timer gammel før den besøgendes ankomst til museet.
Immun på grund af en overstået infektion med Covid-19 (testen skal være mindst 14 dage gammel
og ikke mere end 8 måneder gammel)
Dokumentation for gennemført vaccineprogram for covid-19

Følgende oplysninger skal fremgå af dokumentationen for covid-19-testen:
1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller
andet offentligt udstedt identitetskort.
2) Tidspunktet for testtagningen.
3) Resultatet af testen.
Dokumentationen kan foreligge både i papirformat og elektronisk og kontrolleres af frontpersonalet i
forbindelse med billetkøb eller benyttelse af museumscaféen.
Undtagelser:
Børn under 15 år skal ikke forevise coronapas. Det samme gælder personer, der af medicinske årsager ikke
kan få foretaget en covid-19 test. Besøgende der udelukkende ønsker at handle i museumsbutikken, skal
ikke forevise coronapas. Gæster til møder med ansatte på museet skal heller ikke forevise coronapas. Det
kræver dog at mødet ikke afholdes i publikumsområdet (f.eks. museumscaféen).
Personer, der ikke er omfattet af undtagelserne, og som ikke kan eller vil forevise coronapas, vil ikke få
adgang til museets udstillinger og café.
Bemærk at skoleklasser og undervisningsgrupper ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet. Elever over 15
år skal fremvise negativt coronapas, hvis de skal færdes i udstillingsrum i museets almindelige åbningstid
og derfor kan møde andre gæster. Hvis de kun opholder sig, hvor der ikke er andre end underviseren eller
uden for normal åbningstid, er det ikke nødvendigt.

