6. juli 2020
Forsøg med brug af mundbind i hurtigt-kørende forlystelser
Baggrund
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 3. juli meddelt Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, at
det er muligt at igangsættes forsøg med brug af mundbind i hurtigt-kørende forlystelser i
forlystelsesparker, da mundbind af Statens Serum Institut betragtes som en effektiv afskærmning mod
potentiel smitte.
Forsøget iværksættes på baggrund af Statens Serum Institut kvalitativ vurdering af 29. juni 2020;
”Kvalitativ risikovurdering af kørende forlystelser i forlystelsesparker herunder effekt af anvendelse af
brug af masker”.
Alle forlystelsesparker og alle hurtigt-kørende forlystelser kan medvirke i forsøget. Det er præciseret
med henvisning til møde den 3. juli i regeringens Coronaenhed, at de omfattede forlystelser i
forsøgsperioden kan køre med fuld kapacitet.
En optimal effekt af maskebrug forudsætter, at de, der anvender masken, kan tage den på og af uden at
forurene sine hænder. Det testes om, det er muligt at sikre korrekt brug af mundbind.
Retningslinjer for hurtigt-kørende forlystelser
Forlystelsesparkerne tilbyder håndsprit (70-85% alkohol) forud for og efter brug af den enkelte
forlystelse.
Gæsten skal umiddelbart før påstigning af forlystelsen afspritte hænder og påføre sig mundbind.
Der informeres om korrekt påtagning, brug og bortskaffelse af mundbind:
▪
▪
▪

Masken skal dække både næse og mund.
Masken bør ikke berøres, mens den er på.
Når masken tages af, er masken forurenet, og skal bortskaffes i en affaldsbeholder uden andre
kommer i kontakt med masken.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning om korrekt brug af ansigtsmaske.
Ansatte kontrollerer visuelt, at mundbindet sidder korrekt.
Derefter kan gæsten placeres i forlystelsen.
Gæsten skal umiddelbart efter afstigning af forlystelsen aftage mundbind, placere mundbindet i en
affaldsbeholder og afspritte hænderne igen.
Det kontrolleres, at aftagning sker korrekt.
Uagtet brug af mundbind følger forlystelsesparker eksisterende plan for rengøring og desinfektion (for
brug af forlystelsen uden mundbind), som sikrer grundig rengøring af fælles kontaktflader i forlystelserne.
Hermed tages højde for, at der kan opstå situationer, hvor der ikke sker korrekt brug af mundbind ved, at
gæsten rører mundbindet og det fører til virusforurenede kontaktpunkter.

Proces
Foreningen i Forlystelsesparker i Danmark (FFD) v/ HORESTA har ansvar for
- at orientere medlemmer om principper for korrekt brug af mundbind jf. ovenfor og Statens
Serum Instituts infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19
- at sikre retningslinjer
- at følge op på de iværksatte tiltag i form af et set-up med løbende stikprøvekontroller og med en
selv-evaluering på baggrund af disse kontroller.
- at udarbejde og fremsende status på forsøget til Styrelsen for Patientsikkerhed onsdag den 15.
juli 2020 minimum indeholdende selvevaluering og et repræsentativt udsnit af retningslinjer og
beskrivelser af iværksatte tiltag, der skal sikre korrekt brug af mundbind ift. de hurtigt-kørende
forlystelser.
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer om materiale og beskrevne tiltag er egnede til at fremme korrekt
brug af mundbind. Vurderingen sendes til Regeringens og Erhvervslivets Coronaenhed v/
Erhvervsministeriet.

