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Tryghed ved korsang i salen på Espergærde Bibliotek  

Da det er vigtigt, at vi alle føler os trygge ved at synge i vores kor, har vi udarbejdet nedenstående, som 

gælder indtil videre og muligvis hele efteråret.  

Det er udarbejdet med udgangspunkt i Kulturministeriets retningslinjer af 8. august 2020 for genåbning af 

indendørs idræts- og foreningsliv mv., som også indeholder noget specifikt om korsang og desuden 

retningslinjer fra Kor72.  

Bibliotekssalen har heldigvis en størrelse, der gør, at vi alle på betryggende vis ved overholdelse af 

myndighedernes covid-retningslinjer kan deltage i korsang hver onsdag aften. Vi må nemlig være op til 36 i 

lokalet.  

Men vi skal naturligvis selv gøre det trygt for alle ved at overholde de afstandskrav mv., som gælder. Og 

koret er forpligtet til selv at fastlægge de nærmere retningslinjer for vores virke. Vores retningslinjer vil blive 

revideret i takt med de ændringer, myndighederne foretager og I kan altid finde dem på vores hjemmeside. 

Generelt: 
Helt generelt skal vi derfor alle rette efter sig sundhedsmyndighederne anvisninger og altså huske  

 Ikke at møde op, hvis man føler sig sløj og meld i givet fald afbud til Flemming på 

kasserer@egebaeksvangkoret.dk eller ring/SMS til 4044 8883. Meddel også hvis du bliver testet 

positiv for Corona 

 Hvis du bliver testet positiv for Corona kan du først vende tilbage når du har fået en test som er 

negativ. 

 Hvis en i koret bliver testet positiv for Corona holder hele koret en pause på min. 14 dage 

regnet fra testtidspunkt. 

 Have en god håndhygiejne, altså vask hænder og/eller sprit dem af. 

 Hold afstand  

 Undgå håndtryk, undgå kram o.l. 

 Host i armhulen 

Ved hver korprøve: 
Når vi mødes til korprøve, skal vi:  

 Undgå trængsel, når vi går ind og ud af lokalet og toilettet, både når vi kommer, ved pausen og når vi 

går. 

 Under opvarmning skal vi holde afstand. 

 Bruge samme opstilling fra gang til gang 

 Synge mv. i samme retning  

Afstand: 

Sikre at der er 1 meter til sidemand (vi sidder på hver anden stol)  

At der er 2 meter til formand/kvinde samt 2 meter til de bagved siddende. (vi sidder på hver anden række)  

Mål regnes fra næsetip til næsetip. 

Fysisk kontakt: 

Ingen fysisk kontakt kormedlemmer imellem hverken før, under eller efter korprøven. 
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Ansats til sygdom: 

Hvis du under en prøve føler dig sløj, så forlad straks salen. 

Hygiejne: 

3 personer fra bestyrelsen vil sørge for, at lokalet er klar til brug ved bl.a. at placere stole, flygel mv. på deres 

plads til prøven, inden I kommer  

De samme 3 fra bestyrelsen vil håndtere al Corona afspritning mv. af flygel, nodestativ, møbler og andre 

genstande hver gang. Husk at du selv skal spritte det af, som du selv har berørt.  

De samme 3 står også for at sætte stole, flygel mv. på plads efter korprøven. 

Hygiejnen skal være høj også under prøven, altså vask/sprit hænder før, under og efter prøve, rengør de 

flader, du har berørt, f.eks. stol, håndtag mv. Husk også kontakter, vandhaner.  

Husk at medtage egen håndsprit.  

Noder skal printes ud hjemmefra og medtages til prøverne. Hvis der undtagelsesvist skal uddeles 

nodemateriale o.l. under prøven, så vil det ske med behandsket hånd. 

Instrumenter og andre materialer, altså flyglet, nodestativ mv. bør kun anvendes af en person. 

Der vil ikke være udskænkning af kaffe og te. I givet fald kan du medtage kaffe/te til eget brug. 

Der vil blive luftet ud i lokalet undervejs. 

 

 


