Information om COVID‐19 till kursdeltagare
Vi gläder oss mycket åt att träffas och hälsa dig välkommen till Martinus Center Klint.
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
ellervia 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 dig till följd av corona‐situationens utveckling.

Förebygg smitta


Handspritautomater är uppställda där många
personer vistas. Vi har också anställt extra
städhjälp. Kom ihåg de 6 huvudreglerna för att
förebygga smitta – se rutan till höger.

Coronapass




Det finns inte längre några krav på coronapass, men de danska myndigheterna uppmanar kraftigt
till att man låter testa sig två gånger i veckan. Det är gratis att testa sig även för utländska
medborgare. Uppmaningen gäller inte för personer som tidigare har varit smittade eller som har
uppnått skydd genom en första vaccinationsdos.
Det finns lokala testcentrum i Nykøbing Sjælland i Nordgårdshallen (vid simhallen) och
Badmintonhallen:
Nordgårdshallen (PCR‐test):
A Ladingsvej 1
4500 Nykøbing Sj.

Badmintonhallen (snabbtest):
Savværksvej 1A
4500 Nykøbing Sj.

Öppettider:
Måndag‒fredag kl. 8‒18

Öppettider:
Måndag‐fredag 9‐19

Om du inte har något eget färdmedel erbjuder vi dig gärna en transportmöjlighet.
Se karta över COVID‐19 testcentrum: COVID‐19 testcentre


Om du får symptom på corona eller blir sjuk under vistelsen, ska du hålla dig isolerad och om
möjligt resa hem.

Inresa till Danmark från andra länder


Det finns fortfarande restriktioner vad gäller inresor till Danmark från andra länder. Eftersom dessa
bestämmelser kan ändras med kort framförhållning rekommenderar vi att du håller dig uppdaterad
via denna webbplats: en.coronasmitte.dk

Reglerna kan naturligtvis hinna ändras. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla dig uppdaterad via
martinus.dk och sociala medier.
Vi är säkra på att vi ska få en inspirerande kurs tillsammans, trots de utmaningar som corona ger oss. Vi
ska göra vårt bästa för att skapa trygga ramar för dig och ser fram mot några fina dagar 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.

