
Kulturelle:

✓ Planlægge mange  
 udendørs aktiviteter
✓ For aktiviteter inde døre skal du  
 opdele din gruppe i små grupper  
 på forhånd
✓ Udbyderne bør have et 
 hygiejnekoncept
✓ Reserver restaurantbesøg 
 på forhånd

Forældre: 

✓ Få skriftlig tilladelse og 
 risikovillighed fra forældre 
 til mindreårige
✓ Studerende over 18 år bør  
 underskrive en risiko antagelse 
 på egen hånd

Den sikreste transportform:

 En anbefaling er bussen. Du er blandt dig selv, kan tage ventilationspauser til enhver tid og er også lukket og fleksibel 
 på stedet i din gruppe. Sørg for, at busselskabet også kan præsentere et hygiejnekoncept
 Tog transport er også mulig. Men de har helt sikkert kontakt med andre rejsende her
✓ Opmærksomhed! Under hele turen skal mund og næse dækkes

Overnatning:

✓ Ejendommen har et certificeret 
 hygiejnekoncept (Fresenius / TÜV)
✓ Kvalitetsstandarder er  
 tilgængelige og certificerede  
 (rejsenetværk QMJ / TÜV)
✓ Ejendommen har et gratis værelse,  
 hvis øjeblikkelig karantæne  
 er påkrævet
✓ Et fuldt værelse med flere senge  
 - belægning er tilladt overalt

01 | Planlægning af din rejse

02 | Ankomst 03 | Ophold 04 | Afgang

Sikre skoleture
– En tjekliste for lærere, elever og forældre –  

Booking gennem en arrangør:

✓ Et certificeret hygiejnekoncept er tilgængeligt og synligt
✓ Lad os forklare, hvad der sker, når en deltager bliver 
 syg eller endda testet positiv
✓ I tilfælde af ændrede rejserestriktioner eller sygdomme 
 i gruppen, bør du altid have lov til at annullere gratis

Før afrejse:

✓ I har modtaget alle 
 samtykkeerklæringer
✓ Alle deltagere har en mund- og  
 næsebeskyttelse

Kontrollere:

✓ Kun arrangør bør checke 
 ind. For at undgår  
 forsamling i lobbyen
✓ Diskuter nøjagtige måltider 
 tidspunkter
✓ Kontroller, at der er indført 
 hygiejneforanstaltninger.  
 Afvigelser fra medarbejdere

Anbefalinger:

✓ Undgå folkemængder
✓ Brug så meget tid som  
 muligt udendørs
✓ Opretholde kontakt med  
 personalet på ejendommen
✓ Hold dine måltider så gode 
 som muligt
✓ Få dagligt at vide om  
 deltagernes helbredstilstand
✓ Værelserne skal være  
 permanent godt ventileret

 Og sidst men ikke mindst,  
 pas på dig selv!!!

Sikker rejse:

✓ Saml alle nøglerne, giv dem dem i  
 receptionen og desinficer derefter  
 dine hænder direkte
✓ På hjemrejsen er de samme  
 anbefalinger på plads som  
 ved ankomsten
 
 Nu har du gjort det!

 Sikkert dine deltagere sætter 
 pris på alt, hvad du har gjort 
 for dig på denne tur.

 Mange tak!

redigeret af a&o

Direkte bookinger:

✓ Få en forklaring på, hvad der sker, hvis en deltager bliver  
 syg eller endda tester positiv
✓ I tilfælde af ændrede rejserestriktioner eller sygdomme 
 i gruppen, bør du altid have lov til at annullere gratis

COVID-19 measures
checked & veri�ed

HygieneConcept


