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Kilde: Retningslinjer fra Erhvervsministeriet og Sundhedsstyrelsen

Før arrangementet 
Billetkøbere modtager på forhånd 
praktiske informationer om  
arrangementet. F.eks.: 
•  Ankomsttidspunkt 
•  Skiltning til rette indgang
•  Indretning af faciliteter ift. afstand 

og hygiejne
•  Information om besøget

Indgang 
•  Gæster fordeles i opdelte zoner med 

hver sin indgang
•  Kontrol ved indgange sikrer det  

rette antal deltagere i hver zone
•  Hver zone har separate bar- og  

toiletfaciliteter
•  Information med råd om afstand  

og hygiejne

Afrejse 
•  MCH guider gæsterne til rette 

udgange med plads og ro til at 
 holde afstand

Arrangementet 
•  Hvert enkelt arrangement planlægges individuelt og er derfor altid tilpasset 

de gældende anbefalinger og retningslinjer
•   Tryghedskontrakt med arrangører og artister sikrer afstand, antal og hygiejne
•  Store arealer og skiltning sikrer afstand
•  Påmindelser om afstand og hygiejne
•  Der vil være TrygtMCH-guider i gæsteområderne
•  Hygiejnestationer og ekstra rengøring
•  Alle spisesteder og barområder følger HORESTAs SAFE TO VISIT-program 
•  Kontantløs betaling 

MCH Herning Kongrescenter 
Oplevelser for alle i trygge rammer

Vi skaber unikke oplevel- 
ser, hvor mennesker  
trygt kan mødes 
I mere end 65 år har vi haft fokus på  
at skabe rammerne for den unikke  
oplevelse og for mødet mellem men-
nesker, uanset om motivet for besø-
get i MCH er fagligt, forretning, fritid 
og/eller fornøjelse.
Værtskabet er vores passion  
– også i denne særlige situation.
TrygtMCH®, med vores tre grund- 
elementer Antal, Afstand & Hygiejne, 
betyder, at du kan besøge MCH i 
trygge og sikre rammer.
I MCH Herning Kongrescenter kan vi 
med 17.000 m2 fordelt på flere sale  
og et stort foyerområde sikre den 
nødvendige plads og hygiejnemæs- 
sige tiltag, så myndighedernes  
retningslinjer og anbefalinger til  
enhver tid efterleves.
Med TrygtMCH er et besøg i MCH 
fortsat enkelt, trygt og ansvarligt fra  
ankomst til afgang. 


