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HOLDT PÅ SIKKER 
AFSTAND TIL 
FOLKEMØDET 

COVID-19

Hver sommer samles politikere, græsrødder, erhvervs-, kultur- og foreningsliv og 
tusindvis af borgere på Bornholm til det årlige demokratiske stormøde; Folkemødet. 
Folkemødet 2021 var hårdt udfordret af Covid restriktioner, men arrangørerne var fast 
besluttet på at kunne gennemføre og byde de mange gæster velkommen. Covid skulle 
ikke forhindre den demokratiske samtale. 
Direktør for Folkemødet, Camilla Laudrup, forklarer: ”Folkemødet er en vigtig 
demokratisk begivenhed, hvor vi dyrker samtalen og fællesskabet. Vi var som 
arrangører derfor fast besluttet på at finde de rette teknologier, der muliggjorde høj 
hygiejne og sundhedsmæssig sikkerhed for alle, så vi kunne gennemføre”.

LØSNING
I forberedelserne blev arrangørerne introduceret til UVCbyEFSEN’s løsninger inden for UV-
desinfektion. En teknologi der på sekunder desinficerer, helt uden at slide på inventar eller 
medarbejdere, og det blev hurtigt besluttet at implementere løsningerne.

På Folkemødets scener blev UV BENCH placeret. Produktet blev anvendt til lynhurtig 
desinfektion af head-sets og mikrofoner mellem hver enkelt taler. Med det smukke design 
fremstod bænken ligeledes som et naturligt element på de flotte scener. Løsningen for 
rengøring af stolene til de mange gæster var UV BAR, den håndholdte UV-enhed. I pauserne 
blev alle stole på 11 scener desinficeret, og de mange kontaktflader blev derfor nulstillet, til 
gavn for folks sikkerhed.

RESULTAT
UV-desinfektion var med til at sikre et succesfuldt Folkemøde, der levede op til alle covid 
restriktioner. Både gæster, talere og politikere tog positivt i mod tiltaget. At modtage sit 
desinficerede head-set direkte fra en UV BENCH giver tryghed, og teknologien blev endda 
bemærket af EU kommissær Margrethe Vestager, der tweetede om produkterne under sit 
besøg. Gæsternes sundhed blev sikret med UV BAR gennem arrangementets tre dage, hvilket 
gav ro for gæsterne til at lade sig inspirere af de mange oplæg, samt dialoger mellem politikere 
og borgere.
”Anvendelsen af UV-desinfektion gjorde det langt lettere for os som arrangør af et stort 
arrangement med fokus på sundhed og sikkerhed at sikre en effektiv og sikker afvikling. Det 
var nemt, hurtigt og effektivt i vores afvikling og vi har været meget glade for samarbejdet 
med EFSEN om Folkemødet. Der skal lyde en klar anbefaling herfra”, slutter Camilla Laudrup.
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