Senest opdateret: 1. juli kl. 9.00 (tilpasses i takt med udmeldinger fra myndighederne)

COVID-19 restriktioner ved besøg på KunstCentret Silkeborg Bad
Vore gæster bedes følger nogle enkle restriktioner, så besøget bliver trygt for alle.
Læs mere herunder.
Du/I skal fremvise gyldigt Coronapas ved ankomst (dette krav gælder frem til 1. august 2021)
Et Coronapas er en af disse fire ting:
1. En negativ COVID-19-test max 96 timer gammel (4 døgn), eller
2. Dokumentation for fuldført vaccination, eller
3. Dokumentation for vaccination med 1 stik + 14 dage (max 42 dage), eller
4. Dokumentation for et overstået forløb med coronavirus = her fremvises dokumentation for positiv test fra 14-180 dage før besøget (2 uger – 6 mdr. før).
Uddybning

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 samt personer, der pga.
medicinske årsager, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan testes.

Intet mundbind:
Gæster skal IKKE længere bære mundbind ved besøg hos os.
Men under besøget vises hensyn til andre gæster på denne måde:
• Hold god afstand til andre
• Host og nys i dit ærme.
• Brug vores håndsprit, evt. håndvask, mens I er her.
• Forældre tager ansvar for deres børn og sikrer, at også de overholder retningslinjerne.
Særarrangementer
KunstCentret afholder igen særarrangementer og guidede ture, både indendørs og udendørs.
Ved udendørs koncerter skal forevises corona-pas før man går ind i det markerede koncertområde.
Vi holder styr på at loftet for publikumsantallet ikke overskrides.
Se de mange, mindre aktiviteterne i vores kalender på hjemmesidens ”Det Sker”.
Her er et link: https://www.silkeborgbad.dk/det-sker.html
Til de fleste særarrangementer er bedes vore gæster tilmelde sig forud.
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
• Til og med juli måned betjener vi indendørs og på cafeterrassen alene de gæster, som har løst entré via
hovedindgangen, hvor der skal fremvises coronapas.
• Café Ørnsøs åbningstid er 10-17 (mandag undtaget)
• Det er muligt at bestille bord forud, men det er IKKE længere et krav.
Salgsvogn i parken er gratis (juli måned)
• Alle parkens gæster kan købe Okkels Is, kaffe, kakao, milkshake, kager mv, fra Salgsvognen i parken.

Vi håber, at du/I får en oplevelsesrig og tryg dag på KunstCentret Silkeborg Bad 😊.
Vi har gjort alt hvad vi kunne for at have tankevækkende kunst på programmet +
tilpasset os de omstændigheder og regler, der er under genåbningen af samfundet.

