
 
 

Information om COVID-19 till utländska kursdeltagare  

på Martinus Center Klint 
 

Vi gläder oss mycket åt att hälsa dig välkommen til Martinus Center Klint, som öppnar för kursaktiviteter 21 

maj 2021.   

Vi följer den danska Sundhedsstyrelsens anvisningar angående COVID-19, vilket du kan läsa mer om här 

nedan. Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på telefon +45 38380100 eller 

via e-post: info@martinus.dk. 

Du har naturligtvis full garanti för att få dina pengar tillbaka, om vi mot förmodan skulle behöva ställa in en 

kurs. Detsamma gäller om du själv önskar avanmäla – till exempel om det ändå inte är möjligt att resa in i 

Danmark. Du kan alltså tryggt anmäla dig till en kurs.  

 

Regler om inresa till Danmark  
Den danska Sundhedsstyrelsen har delat in världens länder i tre kategorier: gult, orange och rött. Vid 

nuvarande tidpunkt är alla länder i EU och Schengen-området kategoriserade som orange. Det betyder att 

du som medborgare i ett av dessa länder endast kan komma till Klint och delta i våra kurser, om du är fullt 

vaccinerad mot COVID-19 (eller om du uppfyller de danska kriterierna på att du har en annan särskild 

anledning att kunna resa in i Danmark).  

Läs mer om krav för inresa till Danmark här: Hvis du er vaccineret mod COVID-19 

Läs mer om kategoriseringen av länder här: Kategorisering af lande 

Reglerna kan naturligtvis hinna ändras. På den danska hemsidan coronasmitte.dk kan du läsa mer om 

COVID-19 och de regler som gäller i Danmark. Informationen finns också tillgänglig på engelska på 

en.coronasmitte.dk. 

Hygien och munskydd 

• Kom ihåg att använda munskydd eller visir på de ställen där detta är ett krav i Danmark, såsom i vår 

restaurang och i föredragssalen. Det är obligatoriskt att bära munskydd när du går eller står, men 

inte när du sitter ner.   

 

• Det finns automater med handsprit tillgängliga på de platser där många uppehåller sig.  

 

• Vi har anställt extra städhjälp alla kursveckor. Kom ihåg de fem huvudreglerna: Tvätta händerna 

eller använd handsprit, hosta eller nys i armvecket, håll avstånd och undgå fysisk kontakt, samt var 

extra noggrann med städning.  

mailto:info@martinus.dk
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/kategorisering-af-lande#heading1
http://www.coronasmitte.dk/
http://www.en.coronasmitte.dk/


 
 

 

 

Coronapass 

• Det är ett krav att kunna visa upp ett danskt coronapass eller motsvarande när du deltar i kurser, 

föredrag och studiegrupper på centret. Du visar upp det för en medarbetare vid ingången till 

föredragssalen/studierummet.  

 

• Coronapasset är din dokumentation över att du antingen är vaccinerad eller att du har ett negativt 

coronatest som får vara högst 72 timmar gammalt. Om du har dokumentation på att du är 

färdigvaccinerad, gäller detta som coronapass och du behöver inte gå till något testcentrum. 

 

• Som utländsk turist i Danmark kan du testa dig gratis vid ett danskt testcentrum (se nedan). Du 

visar upp ditt pass och kan sedan få besked på en blankett som du får när du testar dig.  

Det finns två lokala testcentrum i Nykøbing Sjælland: Nordgårdshallen (vid simhallen) och 

Badmintonhallen. Om du behöver hjälp med transport till Nykøbing kan detta arrangeras från centret. 

 

 

 

 

 

Här ser du en karta över COVID-19 testcentrum: COVID-19 testcentre 

 

• Om du får symptom på corona eller om du blir sjuk under din vistelse här, ska du isolera dig och om 

möjligt resa hem.  

Avståndskrav 

• Vi anpassar förhållandena i centret enligt de gällande reglerna för avstånd med mera. I 

föredragssalen kan det vistas ca 100 personer med minimum 1 meters avstånd till varandra. Som 

kursdeltagare är du garanterad en plats i föredragssalen, medan alla övriga kan delta i mån av plats.  

 

• Vi live-streamar alla föredrag til dem som eventuellt inte kan vara med i föredragssalen. Du kan se 

föredragen på en stor TV-skärm i restaurang Terrassen. Du kan naturligtvis också följa live-

sändningarna på din egen dator, telefon eller läsplatta. Se föredragen online 

Nordgårdshallen (PCR-test): 
A Ladingsvej 1 
4500 Nykøbing Sj. 
 
Öppettider:  
Måndag-fredag kl. 8-18 

Badmintonhallen (snabbtest): 
Savværksvej 1A 
4500 Nykøbing Sj. 
 
Öppettider:  
Lördag-söndag samt onsdag kl. 9-19 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre
https://www.crowdcast.io/martinusinstitut


 
 

 

• Några av våra evenemang på kvällarna kan möjligtvis hållas utomhus beroende på vädret. På det 

sättet kan alla delta.   

Måltider 

• Du kan antingen inta dina måltider på restaurang Terrassen eller ute i trädgården, där det finns 

bord och stolar. Du kan också gärna ta med maten till din bostad i Klint.  

 

• Om du vill äta inomhus på Terrassen, behöver du visa upp coronapass eller motsvarande 

dokumentation (se ovan). Det behöver du inte om du äter utomhus eller om du enbart vill använda 

toaletterna på Terrassen. 

 

Ovanstående regler kan naturligtvis hinna upphävas. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla dig 

uppdaterad via nyhetsbrev och sociala medier – men följ också gärna med på martinus.dk, som vi 

uppdaterar löpande. 

Vi är säkra på att vi ska få en inspirerande sommar tillsammans, trots de utmaningar som corona ger oss. Vi 

ska göra vårt bästa för att skapa trygga ramar för dig och ser fram emot en skön sommar här på Martinus 

Center Klint. 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer:  

E-post: info@martinus.dk. 

Telefon: +45 38 38 01 00, måndag-torsdag kl. 9-12. 

Adress: Martinus Center Klint Klintvej 69, Klint DK-4500 Nykøbing Sjælland. 

mailto:info@martinus.dk
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