Vejledning om COVID‐19 til sommerkursister
Vi glæder os meget til at se dig og byde velkommen til Martinus Center Klint.
Vi følger myndighedernes anvisninger angående COVID‐19, som er beskrevet nedenfor. Har du spørgsmål
eller vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 38380100 eller info@martinus.dk.
OBS! Du har selvfølgelig fuld garanti for at få alle dine betalinger refunderet, hvis vi mod forventning må
aflyse et kursus, du har tilmeldt dig. Det samme gælder, hvis du selv ønsker at framelde dig i lyset af
corona‐situationenss udvikling.

Forebyg smitte


Der er opstillet spritautomater de steder, hvor
mange færdes, og vi har ansat ekstra
rengøringshjælp alle kursusugerne. Husk de 6
hovedregler til at forebygge smitte – se boks til
højre.

Coronapas




Der er ikke krav om coronapas, men myndighederne opfordrer kraftigt til to ugentlige test.
Opfordringen gælder ikke for personer, der tidligere har været smittet, eller som har opnået
beskyttelse fra første vaccinationsstik.
Der er lokale testcentre i Nykøbing Sjælland i Nordgårdshallen (ved svømmehallen) og
Badmintonhallen:
Nordgårdshallen (PCR‐test):
A Ladingsvej 1
4500 Nykøbing Sj.

Badmintonhallen (hurtigtest/kviktest):
Savværksvej 1A
4500 Nykøbing Sj.

Åbningstider:
Mandag‐fredag kl. 8‐18

Åbningstider:
Lørdag‐søndag samt onsdag kl. 9‐19

Har du ikke egen transport, tilbyder vi dig gerne en transportmulighed.
Se kort over COVID‐19 testcentre: COVID‐19 testcentre


Har du symptomer på corona eller bliver syg under opholdet, skal du holde dig isoleret og om
muligt tage hjem.

Reglerne kan naturligvis nå at ændre sig. Vi vil gøre vores bedste for at holde dig opdateret via martinus.dk
og sociale medier.
Vi er sikre på, at vi nok skal få en inspirerende sommer sammen trods de udfordringer, som coronaen giver.
Vi vil gøre vores bedste for at skabe trygge rammer for dig, og ser frem til en skøn sommer sammen med
dig her på Martinus Center Klint.

Har du spørgsmål eller vil vide mere:
E‐mail: info@martinus.dk.
Telefon: +45 38 38 01 00, mandag‐torsdag kl. 9‐12.
Adresse: Martinus Center Klint Klintvej 69, Klint DK‐4500 Nykøbing Sjælland.

