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Clean & Safe for gæster på

Af vores gæster forventer vi at de til enhver tid gældende corona-retningslinjer overholdes.

De vigtigste af disse er:

• Vask dine hænder eller brug håndsprit – ofte

• Host eller nys i dit ærme

• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

• Hold afstand og bed andre om at vise hensyn

• Respektér retningslinjer og skiltning vedrørende max antal personer på messestande,  
i konferencelokaler m.v.

• Har du symptomer på COVID-19 – bliv hjemme

På Odense Congress Center er sikkerhed for vores gæster, udstillere og medarbejdere 
vores absolutte førsteprioritet. Derfor har vi udviklet OCC Clean & Safe, der sikrer at vi  
fortsat kan afvikle arrangementer, selv med mange deltagere, under trygge forhold.
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På Odense Congress Center garanterer vi, at alle på ethvert tidspunkt udstukne retningslinjer for 
afvikling af messer overholdes. 
Læs de senest opdaterede retningslinjer på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Herudover har vi indført en række konkrete og specifikke tiltag, bygget på grund elementerne 
AFSTAND og HYGIEJNE, der tilsammen løfter forholdsreglerne mod COVID-19 til næste  niveau, og 
garanterer en tryg messe for alle. Du kan se de konkrete tiltag herunder.

Clean & Safe for gæster på

SIKKER AFSTAND

På OCC sikrer vi, at alle krav om max antal personer 
og afstand mellem besøgende overholdes gennem:

• Et stort antal separate indgange

• Afstandsmærkater på gulve i alle publikumsarealer

• Plakater med opfordring til at holde 1 meters afstand

• Elektroniske gæstetællere ved alle indgange

• Roll-ups med coronaregler ved alle ind- og udgange  
 i gæsteområder

• Afskærmning med plexiglas på registreringsskranken

• Markering på messestande, der tydeligt viser max 
 antal gæster på standen

GOD HYGIEJNE

Hygiejne i top er alfa og omega – det sikrer vi med:

• Stort antal dispensere med hånddesinfektion

• Handsker til alt personale med gæstekontakt

• Handsker til gæster ved buffeter

• Udvidet rengøring, herunder ekstra toiletvagter

• Personale, der hjælper vores gæster med at holde  
 god afstand og god hygiejne

TRYGT INDENDØRSMILJØ
 
Et trygt indendørsmiljø via:

• Jævnlig udskiftning af duge på borde

• Tjenere bærer mundbind/visir/handsker ved alle   
 gæsteserveringer

• Mulighed for portionsanretning

• Bemandede buffeter ved buffetforplejning

• Servering af kildevand i klimavenlige plastflasker 
 i stedet for isvand på kande

• Uddeling af mundbind til gæster på forespørgsel

• Ensretning ved buffetservering og bod/barsalg

https://em.dk/media/13727/retningslinjer-for-indkoebscentre-og-stormagasiner-140520.pdf

