Clean & Safe på
Odense Congress Center
– et fælles ansvar

På Odense Congress Center er sikkerhed for 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.
På de følgende sider kan du læse grundelementerne i Clean & Safe, der både handler om
hvad I kan forvente jer af os, når det gælder om at skabe sikre rammer for jeres arrangement, samt hvad vi forventer os af arrangører, udstillere og gæster.
Afgørende for vores fælles succes er, at både vi og I som arrangører/udstillere ligeledes
følger de retningslinjer, der er en del af regeringens regelsæt for bekæmpelsen af
COVID-19. I denne forbindelse skal det nævnes, at konference- og messecentre nu
følger samme regler som shoppingcentre ift. antal kvadratmeter pr. person.
Helt grundlæggende påhviler en sikker og tryg afvikling både OCC og jer i fællesskab.
OCC Clean & Safe er måden vi kommer sikkert i mål – sammen.
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Clean & Safe
på Odense Congress Center

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 grundelementerne
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.

SIKKER AFSTAND

GOD HYGIEJNE

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

Hygiejne i top er alfa og omega – det sikrer vi med:
• Stort antal dispensere med hånddesinfektion

• Et stort antal separate indgange
• Afstandsmærkater på gulve i alle publikumsarealer
• Plakater på store og små foredragsområder 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

• 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
• Gratis mundbind/handsker til besøgende

• Markering af jeres messestand, der tydeligt viser
max antal gæster på én gang

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/visir til gæster på forespørgsel
• Ensretning ved buffetservering og bod/barsalg
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Clean & Safe
for udstillere, arrangører og gæster
Som udstillere forventer vi, at I ligeledes overholder alle gældende retningslinjer for
afvikling af messer – se dem på Erhvervsministeriets hjemmeside her eller læs videre for en
opsummering af, hvad I skal gøre for at overholde reglerne.
Helt grundlæggende er det vigtigt at I, hvis I eller nogen blandt jeres medarbejdere
(både opbygning og standpersonale) udviser sygdomssymptomer, bliver hjemme.
Vores øvrige f orventninger til jer og jeres medarbejdere, samt en række gode råd før,
under og efter messen, kan du læse herunder.

FORBEREDELSER FØR MESSEN
Et par gode råd til at sikre både jer og jeres gæster den bedste oplevelse under messen:
• Sørg for at beregne max-antallet af personer (udstillere/medarbejdere plus gæster) på jeres stand
– dette afhænger af hvor mange kvadratmeter I råder over:
◊ For hver 4m2 frit standareal på jeres stand må der være én person – f.eks. må der på en 16 m2
stand være fire personer
◊ Ansvaret for at overholde reglerne er alene udstillerens, og evt. bøder eller straf vil påhvile
udstilleren
• Ud fra ovenstående er det en god idé at have overblik over, hvor mange medarbejdere det er hensigts
mæssigt at være på standen ad gangen, og eventuelt lave vagtplaner for messen. Da standpersonale
indgår i den s amlede beregning af max antal personer på standen opfordres der til at have så få medarbejdere på messen som muligt
• Print udstillerkort i god tid inden messen
• Har I stole og/eller borde på standen skal der være minimum én meter mellem såvel siddende som
stående personer (målt fra næsetip til næsetip)
• Indkøb og medbring rigeligt med værnemidler (sprit, handsker, mundbind og/eller visirer) til både
opbygning- og standpersonale samt standens gæster

FORHOLDSREGLER UNDER OPBYGNING OG NEDTAGNING
Under opbygning og nedtagning af messestanden er det regeringens regler for byggepladser, der gælder
– dem finder du her.
De vigtigste regler er i denne sammenhæng at:
• I planlægger arbejdet, så det er muligt at holde afstand:
◊ 1 meter ved normalt arbejde
◊ 2 meter ved hårdt fysisk arbejde
• Der er let adgang til håndsprit under arbejdet
• Sørg for at reducere kontakt mellem arbejdere/personale til et minimum
• Afsprit løbende fælles værktøj samt kontaktflader på standen
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Clean & Safe
for udstillere, arrangører og gæster

FORHOLDSREGLER UNDER AFVIKLING
Under selve afviklingen af messen er det vigtigt at I særligt bemærker at:
• Det står udstillere frit for hvilket parkeringsområde I benytter
• Det er udstillers ansvar at overholde max antal gæster på standen (se foregående afsnit)
• Gæster på standen må gerne opholde sig på gangarealet omkring jeres stand – dog må de ikke blokere
gangen eller skærme for de omkringliggende stande
• Adgang til værnemidler (sprit, handsker, mundbind og/eller visirer) til personale og gæster på standen
er udstillers ansvar
• Løbende rengøring/afspritning af kontaktflader på standen påhviler udstiller
• Skraldespande skal tømmes dagligt og altid inden de fyldes helt
• Fælles redskaber og udstyr bør rengøres mellem forskellige brugere, mv., eller der kan benyttes
personlige redskaber eller engangsudstyr
• Undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, som fx tablets.
• Undgå håndtryk
• Aktiviteter som skaber kø eller sammenstimling ved standen er ikke tilladt – det gælder f.eks. uddeling
af smagsprøver, konkurrencer eller lignende aktiviteter. Dog er det tilladt at uddele smagsprøver på
selve standen, så længe max antal gæster overholdes

CLEAN & SAFE FOR GÆSTER
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
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