
CORONAPAS
TIL JULEFROKOSTER

COVID-19 INFO GRUNK EVENT FIRMAJULEFROKOSTER 2021

Kære Julefrokost gæst. 

Om lidt starter Årets Firmajulefrokoster og vi har glædet os i halvandet år, til igen 
at skulle feste med jer alle. 

I 2021 udgaven har vi en række specielle hensyn at tage, så vi alle kan få så trygge 
og sikre fester som overhovedet muligt, med de midler vi har. 

I forbindelse med at smitten atter stiger, har regeringen valgt at genindføre Coronapasset. 

For at skabe tryghed og samtidig kunne sikre kvaliteten har vi besluttet, at der skal kunne fremvi-
ses Coronapas til alle typer arrangementer – uanset størrelse. 
Dette gælder både gæster, artister, medarbejdere, teknikere m.m. når man skal ind på venue/
hotel i forbindelse med arrangementet. Endvidere opfordrer vi alle til at blive PCR testet løbende 
i  perioden. 

For os selv gælder det, at vi lader os PCR teste onsdag eller torsdag i hele perioden. Vi hverken 
kan eller vil tvinge jer til at gøre det samme, men lad det være en kraftig opfordring – så vi alle 
kan hygge os til årets vigtigste firmafest.   

SÅDAN GØR VI: 
• Venues og hoteller sørger for løbende rengøring / afspritning m.m. 
• Vores lydmænd afspritter mikrofoner af mellem forskellige artisters brug af disse.
• Vi sørger for at der er håndsprit i gæsteområder, på scener, i bandrum m.m. 

Du kan se, hvordan du får coronapas her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas 

Er du i tvivl om hvordan Corona bliver håndteret hos Grunk Event Firmajulefrokost er du meget 
velkommen til at kontakte os på mail@grunkevent.dk    

Vi ser frem til at tage imod jer – i trygge rammer til årets vigtigste personalefester. 

Med venlig hilsen og tak for jeres deltagelse

Morten Grunk 
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