Nationale tiltag gældende til 28. februar
Der gælder en række nationale tiltag til og med den 28. februar 2021.*
Forsamlinger
• ”Lille” forsamlingsforbud på max 10 personer. Der gælder dog visse undtagelser.
• Forsamlingsforbud ved udendørs begravelser og bisættelser på max 50 personer.
• Anbefaling om max 10 personer i private hjem.
• Anbefaling om social kontakt med max 10 personer.
• ”Stort” forsamlingsforbud på 500 personer.
• Suspendering af ordningen for superligafodbold.
• Suspendering af ordningen for afviklingen af indendørs
og udendørs idrætsarrangementer mv. på faciliteter
mv., hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig.
Mundbind og visir
• Krav om brug af mundbind eller visir i sundheds- og
ældresektoren samt visse dele af socialområdet.
• Krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idrætsog foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre
og på uddannelsesinstitutioner, herunder ungdoms-,
voksen- og videregående uddannelser.
• Lærere og pædagoger i grundskolen og daginstitutioner
må bære visir.
• Krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport
mv. samt til køreprøver.
• Opfordring til brug af mundbind i forbindelse med al
samtransport med deltagelse af mere end to personer,
hvor transporten er arbejdsrelateret. Dette gælder også
transport til og fra arbejde.
Restaurationer og natteliv
• Restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder skal lukke kl. 22 (take-away er undtaget).
• Lukning af natklubber, diskoteker eller lignende.
• Lukning af lokaler, der anvendes som spillesteder med
stående publikum.
• Krav om, at serveringssteder skilter med, hvor mange
personer der maksimalt må lukkes ind på stedet.
• Skærpet fokus på at overholde anbefalingen om 1 meters afstand mellem gæster på serveringssteder.
• Opfordring til, at serveringssteder indfører frivillig registrering af gæsterne for at hjælpe smitteopsporingen.
• Opfordring til, at man downloader og aktivt bruger smittesporingsappen Smitte|stop.
• Forbud mod indtagelse af alkohol under kørsel i busser.

Detailhandel
• Krav om synligt opsynspersonale i butikker på over
2.000 m2 og opfordring til mindre butikker om at have
det samme.
• Anbefaling om, at kun ét familiemedlem handler ad
gangen.
• Forbud mod salg af alkohol fra serveringssteder, i detailhandlen og fra øvrige steder, hvor offentligheden har
adgang efter kl. 22.00 og til kl. 5.00, dog til kl. 9.00 den
1. januar 2021.
• Krav om skiltning i detailhandlen med, hvor mange
kunder der maksimalt må lukkes ind i lokalet.
• Skærpede kvadratmeterkrav i udvalgsvarebutikker, varehuse, storcentre, stormagasiner, arkader og basarer
mv. på 2.000 m2 eller derover. Gælder ikke for dagligvarebutikker.
• Krav om, at det ved tydelig afmærkning, instruktion eller
lignende tydeligt fremgår, at kunder skal bevæge sig i
samme retning eller holde til højre i udvalgsvarebutikker,
dagligvarebutikker varehuse, storcentre, stormagasiner,
arkader og baserer mv. på 2000 m2 eller derover.
Sociale arrangementer
• Anbefaling om aflysning af arrangementer med overnatning fx kolonier, lejrskoler og studieture. Dog ikke hvis
arrangementer sker i for arrangørerne vante rammer,
og hvis arrangørerne kan garantere, at det afholdes, så
det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om
forebyggelse af smitte.
• Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige
mærkedage, som allerede er planlagt, kan afholdes,
hvis Sundhedsstyrelsens gode råd til private arrangementer kan overholdes, men bør slutte senest kl. 22.
Finder sådanne arrangementer sted uden for private
boliger eller haver i tilknytning til private boliger, må der
maksimalt deltage 10 personer i arrangementet, også
selv om deltagerne i al væsentlighed sidder ned på
faste pladser med retning mod f.eks. en scene.
• Anbefaling om, at alle byfester og lignende arrangementer aflyses.
Arbejdspladser og transport
• Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at
sikre, at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det
er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.
• Opfordring til skærpet opmærksomhed på ikke at gå på
arbejde med symptomer.

*Bemærk, at det er de skærpede tiltag og tiltagene til at imødegå cluster B.1.1.7, der gælder til og med 7. februar 2021, som er gældende, såfremt
der er sammenfald med nedenstående tiltag.
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• Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at
sikre, at sociale arrangementer på og i tilknytning til
arbejdspladsen aflyses.
• Opfordring til at rejse uden for myldretiden eller alternativt gå eller cykle.
• Krav om, at personer med bopæl i højrisikolande, der
rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder arbejdstagere, skal fremvise en negativ
COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet, når de passerer grænsen.
I øvrigt gældende restriktioner, anbefalinger m.v.
• Øget fokus på bl.a. udstedelse af påbud om besøgsrestriktioner og evt. besøgsforbud på plejehjem og
botilbud for at beskytte særligt sårbare borgere.

• Krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder bl.a. arealkrav, krav om tilgængelighed af vand og
sæbe eller håndsprit og krav om opsætning af informationsmateriale.
• Lukning af lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messeaktiviteter.
• Politiets mulighed for at udstede påbud og nedlægge
opholdsforbud.
• Regulering og sektorpartnerskabsretningslinjer vedrørende dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner mv.
• Sektorpartnerskabsretningslinjer på bl.a. kultur-, kirke-,
idræts- og erhvervsområdet.
• Anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om bl.a.
forebyggelse af smittespredning, sociale arrangementer
mv.

Side 2/2

