På baggrund af tilgængelige oplysninger fra myndighederne angående
COVID-19 er DAASDC’s anbefaling pr. 23. august 2020 følgende:

Undervisning:
Det er til enhver tid bestyrelsen i klubben i samarbejde med danserne, der beslutter, om man
skal genstarte squaredansen.
Det er til enhver tid danserne, der selv beslutter om man er tryg ved genstart. Det skal
respekteres, så ingen føler sig presset til at møde op.
1.

Hvis bestyrelsen og danserne ikke er trygge, er DAASDCs anbefaling:
Afvent og udsæt opstart til uge 43, evt. til januar 2021
Mødes på danseaftenen, lav noget der kan lade sig gøre med afstand. (gåtur, foredrag, byvandring,
vinsmagning o.lign. for at bibeholde kontakten med og mellem danserne)
2.

Hvis bestyrelsen mener det er forsvarligt, og danserne er trygge, og man ønsker at genstarte
undervisning er DAASDCs anbefaling:
Dansernes opgave:
Dans med mundbind eller visir
Afsprit hænder før og efter hvert tip; brug evt. handsker
Dans i samme square hele aftenen. Ikke flette med andre squares.
Hold pause og sid sammen med de samme dansere.
Medbring eget service, kaffe, kage m.m.
At blive hjemme ved det mindste tegn på sygdom.

Bestyrelsens opgave:
Afsprit flader og håndtag før og efter dansen
Luft ud, lav gennemtræk 10 minutter i hver time i danselokalet
Afmærk gulvet, så der altid er 2 meter mellem hver square
Sørg for at pause afholdes i andet lokale end danselokalet
Ved pause skal der være min. 1 meter mellem hver.
Sørg for at man ved, hvem der har danset i hvilken square af hensyn til smitteopsporing.
Bede danserne om at bruge app’en: ”Smittestop”
Sørge for at myndighedernes plakater vedrørende COVID-19 er ophængt
Sørge for at der er spritstationer til stede.
Informere danserne om tiltag på forhånd
Bede danserne blive hjemme ved det mindste sygdomstegn
At indhente forældres tilladelse til dans, hvis børn deltager i undervisningen.

Stævner:
DAASDC kan ikke anbefale at stævner og åbne arrangementer gennemføres.

DAASDC har forsøgt at få svar på, om det er sundhedsfagligt forsvarligt
at genstarte Squaredance.
Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut: Det har ikke været muligt at få svar
https://www.sst.dk/da/corona/FAQ#corona-faq-oevrige
Kulturministeriet: Tilråder ikke genstart af Squaredance og Folkedans i Quadriller
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter_august.pdf
DGI, Dans og Musik: Tilråder ikke genstart af Squaredance og Folkedans i Quadriller
https://www.dgi.dk/dans-og-musik/dans-og-musik/artikler/corona-retningslinjer-for-dans
DIF/Sportsdanserforbundet:
http://www.sportsdans.dk/medieudvalget/pressemeddelelser/saa-aabner-vi-igen-retningslinier-for-dans/
Corona Hotline, Rigspolitiet: Vi må godt danse, når vi er under 100 personer, men de vil ikke vurdere det
sundhedsfaglige aspekt. Her forholder man sig kun til forsamlingsforbuddet og brug af mundbind i offentlig
transport.
Undersøg de forskellige retningslinjer, der gælder lokalt. Retningslinjer for f.eks. offentlige lokaler.
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