
 
 

Vejledning om COVID-19 til kursister 
 

Vi glæder os meget til at se dig og byde velkommen til Martinus Center Klint, som er åben for 

kursusaktiviteter. 

Vi følger myndighedernes anvisninger ang. 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. 

 

Hygiejne og mundbind 

• Husk at bruge mundbind eller visir de steder, det er påkrævet såsom i vores restaurant og 

foredragssal. Der er kun krav om mundbind, når du går eller står, ikke når du sidder ned. 

• Der er opstillet spritautomater de steder, hvor mange færdes. 

 

Coronapas 

• Der er krav om coronapas, når du deltager i kurser, foredrag og studiegrupper. Du viser det til en 

medarbejder ved indgangen til foredragssalen/studierum. Læs mere om coronapas: Coronapas – 

hvor og hvordan 

• Coronapasset er din dokumentation for, at du enten er vaccineret eller er testet negativ for nylig 

(inden for 72 timer). 

Der er lokale testcentre i Nykøbing Sjælland i Nordgårdshallen (ved svømmehallen) og 

Badmintonhallen: 

 

 

 

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

Badmintonhallen (hurtigtest/kviktest): 
Savværksvej 1A 
4500 Nykøbing Sj. 
 
Åbningstider: 
Lørdag-søndag samt onsdag kl. 9-19 

• Vi har ansat ekstra rengøringshjælp alle 

kursusugerne. Husk de 6 hovedregler til at 

forebygge smitte – se boks til højre. 
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Er du fx på et ugekursus, kan du tage en kviktest søndag og onsdag i Nykøbing Sj. Du skal ikke bestille 

tid og får typisk svar på 15 minutter. Har du ikke egen transport, tilbyder vi dig en transportmulighed. 

Se kort over COVID-19 testcentre: COVID-19 testcentre 

• Nogle er fritaget for coronapas – det respekterer vi selvfølgelig. 

• Har du symptomer på corona eller bliver syg under opholdet, skal du holde dig isoleret og om 

muligt tage hjem. 

 

Afstandskrav 

• Vi indretter centret i forhold til de gældende regler for afstand mv. I foredragssalen kan der være 

ca. 100 personer med minimum 1 meters afstand til hinanden. Som kursist er du garanteret en 

plads i foredragsalen – alle øvrige kan få adgang, hvis der er plads.  

• Vi live-streamer alle foredrag til dem, der evt. ikke kan være i foredragssalen. Til det formål bruger 

vi Restaurant Terrassen. Du kan selvfølgelig også live-streame foredragene på din egen pc, telefon 

eller tablet: Se foredragene online 

• Nogle af vores arrangementer om aftenen kan muligvis blive afholdt udendørs alt efter vejret. På 

den måde kan alle være med. 

 

Forplejning 

• Du kan enten indtage din mad på Restaurant Terrassen eller ude i haven, hvor der er borde og 

stole. Du er også velkommen til at tage maden med hjem. 

• Vil du spise indenfor på Terrassen, skal du fremvise coronapas. Det skal du ikke, hvis du spiser 

udenfor eller hjemme – eller blot vil bruge toiletterne på Terrassen. 

 

Reglerne kan naturligvis nå at ændre sig. Vi vil gøre vores bedste for at holde dig opdateret via nyhedsbrev 

og sociale medier – men hold også øje med martinus.dk, som vi løbende opdaterer. 

Vi er sikre på, at vi nok skal få en inspirerende sommer sammen trods de udfordringer, som coronaen giver 

os. 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. 
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