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Til brugerne af  
Slots Bowl & Restaurant Møntporten  
 
 
 

Hillerød, den 19. august 2020 
 
 
Kære kunde 
 
Vores brancheforening har dags dato, været i dialog med Corona-hotline for at høre hvordan vi, som 
Bowlingcenter betragtes. 
 
Meldingen er klar - vi kategoriseres som bar/restaurant – dvs. at gæster der ikke er siddende (eller er 
bowlere) skal bære mundbind, siddende/spisende gæster må aftage mundbind når de er placeret på 
siddeplads. Under bowling må deltagerne tage mundbindet af, dvs. når man sidder ved banen og venter 
på ens tur, eller er den der bowler, men til/fra bar, toilet, rygerum mm., skal mundbind være påført igen. 
Hvis I ikke selv har medbragt mundbind, kan de købes i baren/bookingen. 
 
De nye Corona-restriktioner pr. dags dato: 

• Restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet. Også hvis der er tale om private 
arrangementer i restaurationslokaler. 

• Krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant, café eller bar, indføres i 
hele landet. Og det gælder både gæster og ansatte. 

• Forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer i hele landet. Arrangementer, hvor man sidder 
ned, vil det dog fortsat være tilladt at være op til 500 personer. Det gælder f.eks. sports- og 
kulturarrangementer. 

• Til alle superligakampe vil det kun være tilladt med 500 tilskuere. 

• Fester i private hjem bør også lukke klokken 22, men det er en anbefaling og ikke et lovfæstet krav. 

• Serveringssteder kan holde åbent mellem 22 og 05 med henblik på at sælge take away. 

• Indtag af alkohol i busser forbydes. 

• Både private og offentlige arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, 
i det omfang det er 'muligt og hensigtsmæssigt'. 

• Der indføres skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem. 

• Myndighederne opfordrer borgere til at rejse med offentlig transport uden for myldretiden. 

• Derudover opfordres borgerne til generelt at begrænse deres sociale samvær. 

• Restriktioner og anbefalinger gælder fra lørdag 19. september og indtil videre frem til 4. oktober. 

 
Med venlig hilsen 

& 
forhåbentlig rigtig god fornøjelse  

 

Pas på jer selv og os andre..  
 

 

 


