
Leiðreglur viðv. føroyskum dansi 
fram til 1. juli 2021

Heystið 2020 vóru leiðreglur gjørdar av nevndini í Sláið Ring í samstarvi við koronaráðgevingina og 
vórðu tær einmælt viðtiknar á aðalfundi hjá Sláið Ring 12. september 2020. Leiðreglurnar eru leypandi
dagførdar. Í samráð við koronaráðgevingina hava vit nú dagført leiðreglurnar, soleiðis at tær eru nakað 
linari enn áður – eins og almennu tilmælini eisini er linkað. 

• Eingin almennur dansur
• Tað savnast ikki fleiri enn 100 fólk í dansi
• Frámælt verður at dansa, um aktiv leys smitta er í Føroyum
• Hevur onkur sjúkutekin, so eigur viðkomandi ikki at dansa
• Hvørja ferð dansað verður, verður dagbók førd við luttakarunum – dagbókin skal sjálvandi 

goymast
• Hendur verða væl sprittaðar áðrenn og aftaná at dansað verður, nokk av sprittdispensarum eiga 

at standa frammi
• So vítt møguligt skal man leiða tey somu fólkini – og tá tað er møguligt, so halda seg tætt at 

teimum, ið man annars er tætt at í tí dagliga (t.d. fólk úr sama húski)
• Fær onkur, ið hevur dansað føroyskan dans, staðfest korona, so skulu fyriskipararnir fáa boð 

um hetta øll støð, har viðkomandi hevur dansað seinastu 14 dagarnar undan staðfestari smittu 
(hetta skal sjálvandi gerast eftir samráð við landslæknan)

• Roynast skal at ikki kvøða upp í andlitið á hvør øðrum, og somuleiðis ikki bróta ring ov nógv
• Dansast skal heldur í einum stórum rúmi enn lítlum rúmi, so nógvir rúmmetrar av luft eru, har 

dansað verður
• Fólk, ið hava verið uttanlands, skulu antin 

◦ bíða 14 dagar við at dansa føroyskan dans – hóast negativa test við komu til Føroya 
og/ella 4. dag eftir komu

◦ ella hava eina negativa test 6. dagin eftir komu til Føroya (t.v.s. 7 dagar eftir komu)
• Fólk, ið hava havt samband við fólk, ið eru í heimauppihaldi ella í sóttarhaldi (ella á 

annan hátt hava øktan vanda fyri at bera smittu), eiga ikki at dansa føroyskan dans so 
leingi sum heimauppihaldið ella sóttarhaldið hjá viðkomandi kontaktpersóni stendur við

• Um dansiframførslur eru fyri ferðafólki ella øðrum, so verður staðiliga frárátt at hesi taka lut í 
dansinum

Gevast skal gætur, at av tí at vit ikki kunnu halda almennu tilmælini um frástøðu er sumt strangari enn 
vanligu tilmælini. Tað er av størsta týdningi, at hesi herdu reglurnar verða gjørdar luttakarum greitt í 
samband við hvørt tiltak – herímillum kravið um 14 dagar karantenu ella 6. dagstest fyri fólk, ið hava 
verið uttanlands.
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