
 
 
Faaborg Museum følger myndighedernes anvisninger, hvilket indebærer 
følgende: 
 
 
 
• Et besøg på museet kræver, at alle personer over 15 år fremviser et gyldigt 

Coronapas samt dokumentation i form af pas, kørekort, sundhedskort 
eller andet offentligt udstedt identitetskort. 

 
• Du skal bære mundbind eller visir (dog ikke, når du sidder ned).  

Gælder ikke for børn under 12 år.  
 
 
 
KRAV OM CORONAPAS 

 
Adgang til museet kræver fremvisning af gyldigt Coronapas. Alle personer 
på 15 år og derover* skal dokumentere enten: 
 

a) Negativ COVID-19-test (antigen eller PCR), der ikke overskrider de 
72 timers gyldighed inden museumsbesøget er afsluttet. 

 
b) Et gennemført vaccinationsforløb eller 14 dage efter 1. vaccination 

mod COVID-19.  
 

c) Alle, der er blevet testet positiv for COVID-19 ved en PCR-test, kan få 
et Coronapas for immunitet. Passet er gyldigt i 180 dage fra 
prøvetagningstidspunktet. 
 

 
*Undtaget fra kravet om at vise Coronapas er personer, der af enten 

medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, ikke bør få foretaget en COVID-19-test. 

 
 
 
 
 



 
 
OBS! Ændringer kan forekomme 
Faaborg Museum følger til enhver tid sundhedsmyndighedernes 
anvisninger og Kulturministeriets retningslinjer. Vi tager derfor forbehold 
for, at der kan komme ændringer. 
 

 
 
 
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 
 
 
Hvornår tæller de 72 timer fra? 
Hvis du er blevet testet eksempelvis fredag klokken 15, så gælder testen indtil 
mandag kl. 15. 
 
Skal børn fremvise en negativ covid-19-test? 
Nej, børn under 15 år er fritaget fra at fremvise en negativ test. De skal dog, 
hvis de er over 12 år bære mundbind eller visir på museet. 
 
Skal jeg fremvise en test, hvis jeg har haft corona? 
Alle, der er blevet testet positiv for COVID-19 ved en PCR-test, kan få et 
Coronapas for immunitet. Passet er gyldigt i 180 dage fra 
prøvetagningstidspunktet. 
 
Skal jeg fremvise en test, hvis jeg er blevet vaccineret? 
Nej, men du skal fremvise Coronapas som dokumentation for afsluttet 
vaccinationsforløb. Det er ligeledes gældende, hvis det er 14. dage efter 1. 
vaccination samt offentligt udstedt ID (pas, kørekort, sundhedskort eller 
andet offentligt udstedt identitetskort. 
 
Opbevarer I mine testoplysninger? 
Nej, vi har kun brug for at se dokumentation kortvarigt og tjekke ID for at 
bekræfte din identitet. Vi nedskriver og opbevarer ingen oplysninger. 
 
Kan jeg købe billet på forhånd til Faaborg Museum? 
Nej. Det er ikke muligt at købe billet på forhånd til Faaborg Museum. 
Billetten købes, når man møder op i Faaborg Museums billetsalg.  


