
 

Corona-sikker deltagelse ved Domea.dk’s Generalforsamling 11. juni 

2021 
 

Kære deltager 

 

Vi ser frem til at se dig til Domea.dk’s generalforsamling på Hotel Nyborg Strand den 11. juni 2021, 

hvor vi med en række forholdsregler og tiltag vil skabe trygge rammer for din deltagelse. 

 

På Nyborg Stand kan du forvente, at personalet (både fra Domea.dk og Nyborg Strand) vil guide os 

til en sikker afholdelse af arrangementet, og du vil selvfølgelig altid blive mødt med smil og person-

lig betjening. 

 

Coronapas eller negativ test 

Myndighederne har lanceret cononapasset som en vigtig brik i den gradvise genåbning af Danmark. 

 

Coronapasset – eller en negativ test, som ikke er mere end 72 timer gammel – fremvises ved tjek 

ind i receptionen (af hotellets medarbejdere) samt ved Domea.dk’s info-skranke når du ankommer. 

 

Coronapasset skal vise, om du er færdigvaccineret eller er testet negativ med enten PCR- eller lyn-

test (antigen-test). Coronapasset kan også bruges som dokumentation for tidligere smitte med CO-

VID-19. 

 

Domea.dk’s og hotellets medarbejdere efterlever naturligvis samme krav som ovenstående og bli-

ver tjekket ved arbejdsbegyndelse. 

 

Kravet om coronapas eller negativ test gælder ikke for følgende grupper: 

❖ 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 

❖ Børn under 15 år. 

 

Ved indtjekning til mødet, vil alle, som en ekstra tryghedsforanstaltning, få udleveret mundbind. Vi 

anbefaler, at du bruger mundbind, når du er indendørs på hotellet, dvs. når du går til og fra din 

plads samt i pauserne. Mundbind bør selvfølgelig ikke anvendes, når man er på talerstolen eller har 

fået ordet, ligesom man godt kan tage mundbind af, når man sidder på sin plads.    

 

Vi beder dig om at gøre følgende: 

❖ Vask hænder tit eller brug håndsprit. Der findes håndsprit i salen og dispensere relevante 

steder på hotellet 

❖ Host og nys i dit ærme – ikke i dine hænder 

❖ Undgå at røre for mange kontaktflader i løbet af dagen 

❖ Hold afstand og udvis hensyn til andre deltagere, gæster og hotelpersonale 

❖ Undgå håndtryk, kindkys og kram 

❖ Oplever du tegn på sygdom på dagen, så bliv hjemme. 

 

Hotellet sørger for: 

❖ God afstand mellem bordene i mødelokalet 

❖ Udvidet hygiejne i og omkring mødelokaler, gangarealer, fællesområder, toiletter samt på 

værelser 

❖ Frokosten serveres i separat lokale 

❖ Pauseserveringer serveres med god plads omkring 

 


