Senest opdateret: 7. maj 2021 kl. 09.45 (tilpasses i takt med udmeldinger fra myndighederne)

COVID-19 restriktioner ved besøg på KunstCentret Silkeborg Bad
Pga. de danske myndigheders restriktioner i forhold til tryg genåbning under COVID-19, vil et besøg også
hos os de kommende måneder være anderledes end det vi kender. Der er krav om, at alle gæster følger en
række restriktioner. Læs mere i det følgende.

Planlæg dit besøg forud
• Kom om muligt på hverdage.
Der er færrest gæster på hverdage. Vi sørger dog altid – også i weekenden - for at der kun er det antal
mennesker i huset som myndighederne tillader (i Kurbygningen op til 250 personer).
• Besøg os om aftenen
Frem til 26. maj har vi endvidere åbnet frem til kl. 20 på tirsdage og torsdage.

Du/I skal fremvise Coronapas når I ankommer og løser billet

´

Et Coronapas er en af disse tre ting:
1. En negativ COVID-19-test max 72 timer gammel, eller
2. Dokumentation for fuldført vaccination, eller
3. Dokumentation for overstået forløb med coronavirus = fremvisning af positiv test fra 14-180 dage før besøgstidspunktet (2 uger – 6 mdr. tilbage i tid).
Vi beder om forståelse for, at dette er krav fra myndighedernes side, som vi i de næste måneder skal
følge for at kunne åbne de i indendørs udstillinger og arealer:
Uddybning

Negativ Covid-19 test må maksimalt være 72 timer gammel (3 døgn) på ankomsttidspunktet.
Navn, testtidspunkt og testresultat skal fremgå.
Både PCR-test fra offentlige testcentre og kviktest fra private udbydere (fx Falck) kan anvendes.
Testen kan fremvises enten på papir eller digitalt på din/jeres smartphone. Det bestemmer du/I selv.
Vi anbefaler dog et print.
Sammen med testresultatet skal man på forespørgsel kunne fremvise anden ID med navn (sygesikringskort,
kørekort eller lign.), da vores personale skal kunne efterse at navnet her matcher navnet på testen.
Følgende er undtaget fra kravet om test:
· Børn under 15 år.
· Personer, der pga. medicinske årsager, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan testes.

Under besøget
• Følg anvisninger på vore skilte og fra vore medarbejdere.
• Vis hensyn og hold afstand til andre gæster. Afstandskravet er 2 meter.
• Brug håndsprit, evt. håndvask de steder, hvor det er muligt. Medbring også gerne selv håndsprit.
• Undgå fysisk kontakt med andre, host og nys i dit ærme.
• Mundbind skal benyttes overalt indendørs, dog undtaget hvis man sidder ned ved et arrangement eller
sidder ned i cafeen. Også vaccinerede skal benytte mundbind, da man teoretiske set stadig kan bære
smitte med til andre. Personalet benytter vesir, mundbind eller/og afskærmning.
• Betalinger foretages videst muligt med kreditkort (eller MobilePay). Vi modtager dog også kontanter.

• Forsamlingsforbuddet gælder stadig
- selskaber på flere end det tilladte antal kan ikke besøge kunstcentret sammen. Er I flere end 25, så del jer
før besøget ind i mindre grupper og bliv sammen med din gruppe.

Indendørs
forsamlingsforbud:

Nu

Fra 21. maj

25

50

Fra 11. juni
100

• Forældre skal tage ansvar for deres børn og sikre, at de overholder retningslinjerne.

Særarrangementer
Særskilte aktiviteter er pt. begrænset af myndighedernes forsamlingsforbud og arealkrav.
Udendørs har vi åbnet for guidede ture for op til 25 personer.
Indendørs for 12 personer.
Vi har også igen åbnet for siddende arrangementer med koncerter, foredrag og lign., dog med
begrænsning på antal gæster. Se aktiviteterne i vores kalender på hjemmesidens ”Det Sker”.
Det kræver indtil videre tilmelding at deltage i enhver form for særarrangement. Ring til 86 81 63 29
eller skriv til reception@silkeborgbad.dk og tilmeld dig/jer. Så holder vi styr på det rette antal deltagere.

Café Ørnsø - indendørs og terrassen
• På grund af restriktionerne, betjener vi indendørs og på cafeens terrasse i de kommende måneder
kun udstillingsgæster, som har løst entrébillet via hovedindgangen, hvor der skal fremvises coronapas.
• Café Ørnsøs åbningstid er 10-17 (mandag undtaget)
• Forudgående bordbestilling er ikke længere noget krav, men en mulighed.

Cafe Ørnsø - salgsvogn/ Take-away
• Alle parkens gæster kan købe Okkels Is, kaffe, kakao, milkshake, kager mv, fra Salgsvognen i parken.
• Salgsvognens åbningstid er 12-16 alle weekends og helligdage.
• I Skulpturparken er der mange skønne steder at sidde. Vi appellerer til flittig brug af de opstillede
skraldespande i pergolaen, rundt om i parken og ved p-området, så her bliver ved med at være rart og
appetitligt for alle gæster.
• Musikhaven er åben for børns leg, men forældre skal holde opsyn, så retningslinjer for afstand og god
hygiejne respekteres.

På trods af alle disse forholdsregler håber vi, at du/I får en god og tryg dag på
KunstCentret Silkeborg Bad.
Vi har gjort vores bedste for at have spændende kunst på programmet + at tilpasse os de
givne omstændigheder under genåbningen af samfundet.

