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Forebyggelse af coronasmitte under GF2020 

Region Øst’ generalforsamling danner grundlaget for regionens arbejde i de 

kommende 2 år. Mødet er dermed afgørende for regionens fortsatte drift 

og opretholdes derfor uagtet coronakrisen.  

 

Mødet søges desuden afviklet som et fysisk møde, idet et virtuelt møde 

vanskeliggør en tilstrækkelig demokratisk proces. Denne beslutning er helt 

i overensstemmelse med forsamlingsrestriktionerne, hvoraf det følger, at 

forsamlinger på op til 500 fortsat er lovlige, hvis deltagerne fortrinsvis 

sidder ned og afstands- og km2-krav overholdes.  

 

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan 

valgbare medlemmer stille op til valget til både regionsbestyrelsen og 

repræsentantskabet ved fuldmagt. Denne kan indtil dagen før 

generalforsamlingen afleveres til regionskontoret, alternativt på selve 

generalforsamlingen inden kl. 16.30 til en DS-medarbejder. 

 

Det vil ligeledes være muligt at overvære generalforsamlingen via et 

videolink. Det vil dog ikke være muligt at afgive stemme eller komme til 

orde virtuelt. 

 

For at forebygge coronasmitte under generalforsamlingen har vi vedtaget 

en række tiltag og skal nedenfor informere herom. 

 

Vi holder minimum 1 meters afstand  

Vi opfordrer alle deltagere til at iagttage afstandskravet på 1 meter under 

hele arrangementet.  

 

Borde og stole opstilles, så der mellem alle deltagere holdes en afstand på 

minimum 1 meter.  

 

For at undgå flaskehalse er pauserne forlængede og deltagerne sendes ud i 

hold. Af samme grund er der ej heller adgang til garderobe, hvorfor du 

bedes tage dit overtøj med hen til din plads, ligesom du opfordres til at 

benytte toilettet under mødet og ikke kun i pauserne.  

 

Du skal fortrinsvis sidde ned  

Du skal så vidt muligt sidde ned under hele arrangementet. Derfor skal du 

efter ankomst og indskrivning finde din plads i salen og ligeledes skal du 

efter pauserne vende tilbage til din plads.  

 

Ophold dig med personer i samme smittekæde  

Hvis du har mulighed for det, opfordrer vi til, at du sætter dig ved et bord 

med personer i samme smittekæde, fx kolleger fra din arbejdsplads.  

 

Værnemidler  

Notat 

Dato 22. september 2020 

MV 
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Ved indgangen finder du mundbind, som vi især beder dig om at bruge, 

når du ikke sidder på din plads.  

 

Der placeret afspritningsstationer rundt i lokalet og alle deltagere får 

udleveret egen håndsprit. 

 

Forplejning  

Forplejning under mødet hentes i buffeten og er portionsanrettet. Vi 

afslutter ikke med fælles middag, men du kan i stedet medtage ”to-go”- 

forplejning.  

Kaffe, the og vand er placeret på bordene og vi opfordrer til, at du husker 

at spritte hænderne af før og efter brug af kanderne.  

 

Er du syg, så bliv hjemme  

Er du syg, så meld afbud og bliv hjemme. Med ønsket om et godt og 

sundhedsmæssigt forsvarligt arrangement.  

 

 

De bedste hilsner  

 

Rasmus Hangaard Balslev  

Regionsformand 


