ZOOPARK åbner igen lørdag den 27. marts
Myndighederne har nu givet tilladelse til genåbning af udendørs kulturinstitutioner, herunder
udendørs anlæg i zoologiske haver.
Med genåbningen følger også et nyt krav om fremvisning af en negativ covid-19-test for alle
gæster på 15 år og opefter.
Reglerne fra Kulturministeriet siger, at alle fra og med 15 år og op skal kunne fremvise en
negativ test for at komme i zoologisk have.
Børn under 15 år skal altså ikke have en negativ test med for at kunne komme i ZOOPARK.

Testen må maksimalt være 72 timer gammel ved ankomsten til ZOOPARK. Både PCR-test og
hurtigtest kan anvendes, og testen kan fremvises enten på papir eller digitalt. Det vigtigste er,
at man kan se navn, testtidspunkt og resultat på testen.
Derudover skal man kunne fremvise sygesikringskort, pas, kørekort eller andet offentligt
udstedt ID-kort, der matcher navnet på testen.
Man skal også fremvise en negativ covid-19-test, selvom man er vaccineret.
Det forlanger Kulturministeriet, der definerer retningslinjerne for vores genåbning.
Myndighederne har lavet enkelte undtagelser i kravene om negative tests. Det betyder, at man
ikke behøver at medbringe en negativ test ved ankomst til ZOOPARK, hvis:
- Man er under 15 år gammel.
- Man af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
- Man som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid19-test.
- Man tidligere har været smittet covid-19.

Har man været smittet med covid-19, skal man i stedet kunne fremvise dokumentation for en
covid-19-test med et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger
inden tidspunktet for ankomsten til ZOOPARK.

Forsamlingsforbud på max ti personer
Regeringen og Folketinget er blevet enige om, at forsamlingsforbuddet fra og med den 22.
marts hæves til 10 personer udendørs.
Det er derfor nu tilladt at samles op til 10 personer på ét sted i parken. Vi anbefaler dog fortsat,
at man holder god afstand til andre gæster.
Personalet vil løbende holde øje med, at forsamlingsforbuddet bliver overholdt i parken.
Brug af mundbind / visir i ZOOPARK
Krav for brug af visir eller mundbind i det offentlige rum gælder også i ZOOPARK. Det betyder,
at man skal bære mundbind i alle indendørsområder. Det gælder i butik og på toiletter.
Vi anbefaler derfor, at man har mundbind med, når man kommer i ZOOPARK. Har man ikke
selv mundbind med, kan dette købes i zoovenirshoppen.
Medbring gerne egen håndsprit. Vi har opsat ekstra håndsprit rundt omkring i parken, men det
vil være en stor hjælp for os, hvis I tager med til eget forbrug.

Under dit besøg i ZOOPARK
Der vil være delvis lukning af områder i ZOOPARK, da vi naturligvis følger myndighedernes
anbefalinger. Foreløbigt er det kun kaninland og dådyr.

Der er tre generelle retningslinjer, som vi håber, I vil hjælpe os med at overholde, når I går
rundt i parken:
1. Hold afstand og hold til højre på stier eller i anlæg, der ikke er ensrettede.
2. Hold øje med de blå skilte rundt i parken
3. Husk at holde god håndhygiejne

Hav en zooper dejlig dag i ZOOPARK!

