
Gældende retningslinjer for 
aktiviteter i Ældre Sagen 
GÆLDENDE RETNINGSLINJER PR. 12. NOVEMBER 2021 

Generelt 
Som konsekvens af den meget hastigt stigende coronasmitte i Danmark og 
hastige vækst i indlæggelser, har Folketingets Epidemiudvalg 9. november 2021 
tiltrådt regeringens anmodning om, at COVID-19 igen er en samfundskritisk 
sygdom. 
Foreløbig gælder denne klassifikation i 4 uger regnet fra 12. november 
2021. 

Brug af coronapas genindføres på en række områder med virkning fra kl. 
06:00 fredag 12. november 2021. 

Coronapasset er gældende 12 måneder fra dato for den sidste vaccination, men 
det er besluttet at forkorte varigheden af gyldigt coronapas for immunitet efter 
tidligere smitte til 6 måneder. 

En samlet oversigt over steder, der fra fredag 12. november 2021 kl. 06:00 
kræver coronapas, kan ses på coronasmitte.dk 

Konkrete restriktioner af betydning for Ældre Sagen 
Der er krav om coronapas for at få adgang til lokaler, lokaliteter og 
arrangementer indendørs med over 200 deltagere. 
Det betyder, at deltagerne til delegeretforsamlingen 23. og 24. november 2021 på 
Nyborg Strand skal være i besiddelse af et coronapas for at få adgang, eller skal 
kunne fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt 
borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19 test. 

Der er også krav om coronapas for at få adgang til indendørs serveringssteder – 
uanset antal personer. 
Dette får betydning for Danmark Spiser Sammen-arrangementer, som afholdes 
fredag 12. november 2021 og senere. 

Endvidere er der indført krav om coronapas for besøgende på botilbud, 
plejecentre og sygehuse (dog ikke for nære pårørende, værger, personlige 
repræsentanter, advokater og lignende). Dette af hensyn til at beskytte særligt 
udsatte og sårbare personer. 



Kravet om coronapas gælder ikke for personer, der benytter svømmehaller som 
led i en foreningsaktivitet, herunder i forbindelse med en Ældre Sagen-aktivitet. 

Det er som udgangspunkt den ansvarlige arrangørs ansvar at kontrollere 
coronapasset. Det betyder, at den ansvarlige arrangør skal påse, at besøgende 
kan fremvise enten et gyldigt coronapas ved indgangen eller ved første naturlige 
”kundekontakt”, eller skal kunne fremvise dokumentation udstedt og 
underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav 
om COVID-19 test. 

Kan der ikke fremvises den nødvendige dokumentation, må den pågældende 
ikke få adgang. 

Du kan læse mere om brug af coronapas på coronasmitte.dk 

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitteforebyggelse er fortsat 
gældende: 

1. Bliv vaccineret 

2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer 

3. Hold afstand 

4. Luft ud og skab gennemtræk 

5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved 

Du kan læse mere herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Aktiviteter i Ældre Sagen 
Det overlades fortsat til lokalafdelingerne selv at vurdere, om et arrangement bør 
gennemføres, og i øvrigt tilrettelægge aktiviteterne i overensstemmelse med 
myndighedernes anbefalinger og råd. 

Lokalafdelingerne opfordres til at bruge den sunde fornuft i skønstilfælde. 

Hvis lokalafdelingen konkret vurderer, at deltagelse forudsætter besiddelse af 
coronapas hos den enkelte, herunder også hos den frivillige, der står for 
arrangementet, er det den enkelte lokalafdeling, der beslutter, om der skal stilles 
et sådant krav, og kontrollen heraf, selv om Folketinget ikke stiller krav om 
besiddelse af coronapas. 

Lokalafdelingen kan dog ikke stille krav om, at en frivillig eller en deltager i en 
aktivitet er coronavaccineret (hverken helt eller delvist). 



Ved afvikling af vedtægtsbestemte og -regulerede medlemsmøder, såsom 
lokalafdelingens årsmøder mm., kan der ikke stilles krav om, at den enkelte 
deltager skal være coronavaccineret eller i øvrigt være i besiddelse af et 
coronapas for at kunne deltage, medmindre myndighederne udtrykkeligt kræver 
dette. 

Se også Kulturministeriets Q&A om restriktioner på kultur-, idræts- 
og foreningsområdet 

 


