COVD-19 retningslinjer og anbefalinger for E-sundhedsobservatoriets konference 2020
-

Udarbejdet af arrangørgruppen i E-sundhedsobservatoriet, september 2020

Grunden til, at E-sundhedsobservatoriet ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet er, at folk overvejende
sidder ned, og at konferencen holdes på et konferencested, som følger myndighedernes COVID-19
retningslinjer.
Arrangørgruppen og Hotel Nyborg Strand har et stort fokus på at efterleve myndighedernes COVID-19
retningslinjer i forbindelse med afholdelse af E-sundhedsobservatoriets konference.
Vi har været til møde på Hotel Nyborg Strand og gennemgået alle procedurer, som bidrager til at overholde
myndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne.
Følgende retningslinjer er gældende for konferenceafholdelsen:
- Alle lokaler er målt op og stole og borde placeres, så afstandskravet overholdes. Det er derfor
vigtigt, at deltagerne ikke flytter rundt på stolene
- Alle konferencens lokaler på Nyborg Strand lever under konferencen op til myndighedernes
retningslinjer i forhold til afstandskrav og hygiejne, dvs. antal deltagere er tilpasset lokalerne –
både i plenum og på parallelsessions (siddende) samt i udstillingen og på gangene (stående)
- Forplejning i pauserne (stående) spredes til hele gangområdet dvs. fra lige efter receptionen og ind
i udstillerområdet. Deltagerne skal bidrage til at sikre, at man ikke står for tæt
- I år har alle deltagerne valgt parallelsession ved tilmelding, og kan ikke skifte lokale, da der ikke må
være flere i lokalerne, end der er stole til. De valgte sessions fremgår af navneskiltet, og man kan
kun opholde sig i lokaler for de valgte sessions. Deltagerne skal bidrage til at overholde
afstandskravet, når man går ind i lokalet og efterfølgende forlader lokalet, og vi anbefaler, at man
går til lokalerne i god tid
- Deltagerne må ikke stå op under plenum- og parallelsessions
- Der er spritdispensere ved indgange til alle lokaler
- Der er øget rengøring bl.a. på toiletterne og i lokalerne, som ”nulstilles” mellem dag ét og dag to
- Deltagerne skal anvende handsker / servietter, som forefindes på bordene, når man hælder vand
op fra fælles vandkander
E-sundhedsobservatoriet anbefaler, at deltagerne:
- Medbringer egen håndsprit som supplement til dispenserne ved indgangene
- Medbringer og anvender mundbind i pauser, når man ikke spiser/drikker kaffe
- Medbringer egen vandflaske
- Downloader Smitte Stop app før ankomst til Hotel Nyborg Strand
- Får foretaget en COVID-19 test og får svar på den op til konferencens afholdelse, – især hvis man
kommer fra et såkaldt rødt område med skærpet opmærksomhed
Yderligere tiltag:
- Vi anvender bånd til afstandsmarkering, når deltagerne ankommer (som ved check-in i lufthavne)
- Folk inddeles i to grupper i Plenum – som sendes ud af forskellige døre i pauserne
- Alle døre skal stå åbne under Plenum både til gangen og til udstillerområdet
- Ved festmiddagen er der færre personer ved bordene, og man sidder overvejende med kolleger. Vi
sidder i hele Glassalen samt i Tårnsalen. Bordene må ikke rykkes sammen
- Under festmiddagen serverer tjenerne mad og drikke – med mundbind på
- Der er én stor bordplan ved sekretariatet, hvor man dels kan se nr. på bordene samt placering

-

Alle, der deltager i festmiddagen, skal vælge bord inden kl. 16 den 7. oktober. Medbring egen
kuglepen
Velkomstdrinken er sløjfet i år, da den plejer at blive serveret uden for festlokalet, og folk står ret
tæt
Der anvendes bånd til afstandsmarkering (som ved check-in i lufthavne), når deltagerne skal ind til
festmiddagen. Man finder sit bord og sætter sig ned
Frokosten portionsanrettes begge dage
Ved morgenmaden spritter man hænder og anvender handsker, inden man tager mad fra buffeten
E-sundhedsobservatoriets Staff / studentermedhjælpere bærer mundbind, når de hjælper
oplægsholdere med headset, går med mikrofoner mv.
Der sprittes af mellem hver oplægsholder (PC, bord, pointer, headset mv.)
Udstillerne får et ekstra cafébord stillet til rådighed i vandrehallen, så det er lettere at holde
afstand, når man taler med deltagere
Hvis en deltager skulle få COVID-19 relaterede symptomer under konferencen, skal man enten tage
hjem, hvis man selv er kørende eller gå på sit værelse, hvis man har adgang til det. Ellers skal man
gå til salon 4, hvor der forefindes mundbind, sprit og vejledning om, hvilken procedure man skal
følge fx kontakt egen læge / vagtlægen og bestil tid til test. Der er adgang direkte ud i det fri fra
salon 4. Send en sms med navn og værelses nr. til Conny Heidtmann, 20585132

Konferencen er IKKE omfattet af forsamlingsforbuddet:
- Jf. ”Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for
lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19”.
Hoteller, restauranter og caféer, konferencecentre mv., som er omfattet af de retningslinjer, som
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet, må således gerne have arrangementer fx konferencer med flere
end 50-100 personer i deres lokaler, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, dog skal kravet
om 2 kvm. pr. person samt afstandskravet på 1 meter overholdes.
- Den øvre grænse for, hvor mange deltagere, der kan være fx ved en konference, er dog 500
personer. Dette følger af Bekendtgørelse nr. 456 af 20/04/2020, som forbyder alle ”større
arrangementer, begivenheder eller lignende”.
Ovenstående er uafhængigt af ændring i nuværende forsamlingsstørrelse.
Kilde: www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/795 § 3 stk. 1 nr. 5 & 6. Bekendtgørelsen er udsendt fra

Sundheds- og Ældreministeriet

