
Corona – restriktioner ved besøg 
 

Sådan forholder du dig inden du besøger Jyllands Park Zoo: 
 

- Man må ikke besøge parken, hvis du har symptomer på Covid-19.   
- Selskaber på mere end 50 personer må ikke besøge parken sammen.  
- Husk at benytte alle tider i åbningstiden. Der er færre mennesker sidst på 

eftermiddagen og man må blive en time efter parken lukker.  

Under besøget er det vigtigt: 
- Følg skiltene om regler og overhold venligst anvisninger fra parkens personale.  
- Vis hensyn og hold afstand til hinanden.  
- Brug håndsprit, det hænger rundt i parken, men man er også velkommen til selv at 

medbringe. 
- Der skal benyttes mundbind i parkens indgang, kiosker og cafeteriaer. Først når man er 

siddende må mundbind tages af. 
- Er der samlet 50 personer et sted, må man vente til der igen er plads. 
- Aktiviteter er begrænset, så vi har desværre ikke slangefremvisning eller præsentation 

af søbjørne og pingviner.  
- Undgå fysisk kontakt, vask hænder ofte, brug håndsprit, nys og host i ærmet.  
- Vi opfordrer til der kun er en person pr. familie der står i kø.  
- I må gerne benytte vores grill, så længe god hygiejne prioriteres.  
- Spisestederne er åbne og det er mulig at nyde købt og medbragt mad ved de opstillede 

borde og bænke i parken.  
- Legepladserne er åbne, men forældres eget ansvar at holde opsyn med børn, så 

retningslinjerne om god hygiejne overholdes.  

Det vi har gjort i Jyllands Park Zoo: 

- Der vil være ekstra kasselinjer ved indgangen i de travle perioder.  
- Der er spritstandere rundt i parken 
- Plexiglasskærme ved indgangen og cafeteriaet.  
- Der er mere end 100 skilte med Covid 19- information, ensretningslinjer og 

afstandsmærkeringer. 
- Der vil være ekstra rengøring. 
- Der er synligt personale – tøv ikke med at spørge, hvis du er i tvivl om noget eller 

tingene ikke er i orden.  
- Vi har fordelt borde og bænke med mere afstand.  
- Vi har adgangsbegrænsning i indgangen, kiosker og cafeteriaet.  
- Vi har løbende kontakt til Corona hotline og gør alt hvad vi kan for at alle får en god 

oplevelse.  
- Vi opfordrer personalet til at tænke sig om i 

fritiden. 


