
 

      

                                                                     

                                                                                 

Information om Covid-19 
OPDATERET 30. JUNI 2021 

Vi følger kravene fra sundhedsmyndighederne om, at du som gæst fra 16 år og opefter skal 
fremvise dokumentation for, at du er blevet testet negativ for Covid-19. Testen må ikke være 
mere end 96 timer gammel, når du ankommer til Madsby Parken entré. 

Du skal medbringe: 

Dokumentation for enten en negativ antigentest (også kaldet en hurtigtest) som ikke er mere 
end 72 timer gammel eller en negativ PCR-test (dvs. podning i halsen), som ikke er mere end 
96 timer gammel ved ankomsten til Madsby Parken. Dokumentationen skal indeholde den 
testede persons navn, testtidspunkt samt testresultat. 

Vi anbefaler, at du downloader ”Coronapas”- app´en. Bruger du andre former for 
dokumentation skal ID i form af pas, kørekort, sundhedskort eller lign. fremvises sammen 
med. 

Børn under 16 år er undtaget at vise dokumentation for test. Hvis du af medicinske årsager 
ikke bør få foretaget en Covid-19-test, eller hvis du som følge af en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en Covid-19-test, skal du nu kunne fremvise 
dokumentation. 

Fra 1. juli 2021 skal du fremvise dokumentation (ID skal også vises) for, at du er undtaget for 
test og Coronapas. Den 1. juli træder nye regler nemlig i kraft, så du fremover skal kunne 
fremvise dokumentation for, at du af sundhedsfaglige årsager er undtaget for Covid-19 test og 
krav om Coronapas. Det betyder, at du skal henvende sig i Borgerservice, og bede om at få 
udleveret dokumentation for, at du er fritaget. Vi henviser til Sundhedsministeriet for 
yderligere information her: Ny ordning for dokumentation, hvis du er undtaget for test og 
coronapas | Sundhedsministeriet (sum.dk) 

For gæster, der er vaccineret, gælder følgende: 

Dokumentation for vaccination er gyldig som Coronapas fra 14 dage efter første vaccination 
og indtil 42 dage efter første vaccination 

Når du har gennemført dit vaccinationsforløb (dvs. modtaget 2. vaccinationsstik) kan du 
umiddelbart efter vaccinationen bruge dokumentation for dit gennemførte vaccinationsforløb 
som gyldigt Coronapas. 

https://sum.dk/nyheder/2021/juni/ny-ordning-for-dokumentation-hvis-du-er-undtaget-for-test-og-coronapas
https://sum.dk/nyheder/2021/juni/ny-ordning-for-dokumentation-hvis-du-er-undtaget-for-test-og-coronapas


Hvis man har været smittet med COVID-19, er der ikke et krav om at fremvise en negativ test. 
Der skal dog fremvises dokumentation for en positiv COVID-19-test, som er foretaget mindst 
14 dage og højst 8 måneder, inden dit besøg i Madsby Parken. 

Vores mange store og åbne grønne områder og tusindvis af kvadratmeter gør fortsat, at vi 
sammen kan passe på hinanden og vise hensyn. Vi vil gøre vores bedste for at give alle vores 
gæster en god og tryg oplevelse. 

Vi forstår godt, hvis du har spørgsmål til købte billetter eller sæsonkort eller til hvilke Covid-
19 tiltag, vi har lavet. Vi vil gøre alt for at besvare din henvendelse hurtigst muligt. Du er 
meget velkommen til at læse nedenstående FAQ, hvor vi svarer på en række spørgsmål. Og 
kan dit svar ikke findes her, er du meget velkommen til at skrive til os på. 
www.madsbyparken.dk 

Vi håber på din forståelse og glæder os til at byde dig og din familie velkommen i 
Madsby Parken. 
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