31. MARTS 2021

Genåbning
efter påske
Efter påske fortsættes en
ansvarlig, gradvis og fleksibel
udfasning af restriktionerne.
Fra 6. april åbnes yderligere
op for skoler og uddannelser
samt de liberale
serviceerhverv. Fra 13. april
åbnes der yderligere op for
små indkøbscentre og
stormagasiner mv.

→ Bemærk, at indholdet i denne pjece afspejler gældende regler og tiltag på
udgivelsestidspunktet. Find altid den nyeste information på coronasmitte.dk

Genåbningen fortsætter efter
påske - overblik

Fra 6. april genåbnes store dele af skole- og uddannelsesområdet
med reduceret fysisk fremmøde. Derudover åbnes de liberale serviceerhverv mv. med krav om brug af coronapas. Samtidig er der
indgået en politisk aftale om de næste faser af genåbningen.

Fra 6. april genåbnes store dele af skole og uddannelsesområdet i hele landet således, at alle elever i 5.-8. klasse samt på ungdoms- og voksenuddannelser kan vende
tilbage med 50 pct. fremmøde, dvs. hver anden uge. Også på de videregående uddannelser kan studerende komme tilbage med reduceret fremmøde. Ud over skole
og uddannelsesområdet genåbnes pr. 6. april for liberale serviceerhverv mv. med bl.a.
krav om anvendelse af mundbind eller visir samt krav om coronapas.
Fra 13. april genåbnes endvidere almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner,
arkader mv. på 15.000m2 eller derunder under krav om brug af mundbind, arealkrav
samt smitteforebyggende tiltag.
Med lempelserne efter påske, som kommer oven i tidligere genåbninger af bl.a. uddannelsesområdet og detailhandlen mv., er der taget en række skridt i genåbningen
af samfundet. Der er dog fortsat flere områder, der er lukket. De tiltag og restriktioner, der ikke lempes fra 6. og 13. april, forlænges til og med 20. april 2021. Det gælder
bl.a. anbefalingen om at samles max fem personer i private hjem og krav om brug af
mundbind eller visir i detailhandlen samt i offentlig transport. De gældende rejserestriktioner forlænges tilsvarende som udgangspunkt til og med den 20. april.
Der blev den 22. marts indgået en bred politisk rammeaftale om plan for genåbning af
Danmark. Den gradvise genåbning vil ske i 14 dages intervaller.
I forbindelse med den gradvise genåbning vil en række supplerende tiltag sikre en
effektiv epidemikontrol og en hurtig indsats i forbindelse med lokale smittesituationer. Det gælder bl.a. testindsats samt hurtige og effektive lokale nedlukninger.
Myndighederne følger den lokale udvikling i smitten tæt – helt ned på sogneniveau.
Hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på en automatik er et afgørende
redskab i epidemikontrollen. Ved lokale udbrud vil myndighederne iværksætte tiltag
og restriktioner, der både sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud –
men samtidig også den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at
smitten bringes under kontrol. Der kan være tale om nedlukninger og udskydelse i
forhold til genåbningsplanen på både institutions-, lokalt-, kommune-, landsdels-, eller regionsniveau
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Yderligere genåbning fra 6. og
13. april 2021*
Genåbner 6. april
Grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser
• Ud over elever i 0.-4. klasse, som allerede er tilbage på fuld tid – kan elever i 5.-8. klasse, og ikke-afgangselever
på ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden
uge), medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor. Afgangsklasser er allerede tilbage med reduceret
fremmøde.
• Personale og elever fra og med 12 år i grundskolen opfordres kraftigt til at have gennemført en test inden for de
seneste 72 timer. Der er dog ikke behov for mere end to ugentlige test. Tilsvarende testkrav gør sig gældende for
personale og elever på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Videregående uddannelser
• Afgangsstuderende på videregående uddannelser med mange praksiselementer kan vende tilbage med 50 pct.
fysisk fremmøde (fx hver anden uge), medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
• Øvrige studerende på videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde, herunder med
førsteårsstuderende som en særlig prioritet, medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
• Studerende kan møde fysisk i studiegrupper, læsegrupper på biblioteker mv. på uddannelsesinstitutionerne
med smittereducerende tiltag, medmindre den specifikke kommune er undtaget herfor.
• Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. og krav om mundbind, ligesom der vil være krav
om, at studerende og personale møder op med et negativt testsvar, der højst er 72 timer gammelt.
Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det
udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Frem til den milepæl vurderer aftalepartierne ved
hver faseovergang, om der er grundlag for at få endnu flere børn og unge fysisk tilbage.

Liberale serviceerhverv mv.
• Liberale serviceerhverv mv. kan genåbne fra 6. april.
• Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse.
• Der vil endvidere være krav om anvendelse af coronapas.

Genåbner 13. april
Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv.
• Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne, medmindre
den specifikke kommune er undtaget herfor.
• Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og cafeer mv., som er lokaliseret i indkøbscenteret mv.

•

Der vil gælde arealkrav, krav om anvendelse af mundbind eller visir, tiltag der skal modvirke ophold i fællesarealer mv. samt retningslinjer for smitteforebyggende adfærd.

*Det bemærkes, at nogle af tiltagene afventer forelæggelse for Folketingets Epidemiudvalg.
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Faserne i genåbningen

Den gradvise og fleksible genåbning vil fremover ske i løbende faser
med 14 dages intervaller. Inden hver fase iværksættes, vil der blive
foretaget en faglig vurdering af smittesituationen. Faserne kan derfor blive justeret på baggrund af udviklingen i epidemien. Målet er at
vende tilbage til en så normaliseret hverdag som muligt.

Rammeaftalen om plan for genåbning af Danmark skitserer en række faser med 14
dages intervaller. Faserne beskriver ikke alle lempelser, og der vil være tiltag og restriktioner, der grundet smittesituationen fastholdes. Inden hver fase iværksættes,
laves en faglig vurdering ved Statens Serum Institut, ligesom aftalepartierne – med
udgangspunkt i den aftalte faseplan – inden hver faseovergang vil aftale det præcise
indhold i fasen på baggrund af udviklingen i epidemien. De politiske drøftelser betyder, at planen både kan blive fremrykket og forskudt.
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Næste faser i genåbningen
Genåbning fra

21. april

Store indkøbscentre, stormagasiner mv.
• Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal over 15.000 m2 kan genåbne fra 21. april 2021.

Udendørsservering
• Der åbnes for udendørsservering på restauranter og cafeer mv.
• Der vil være krav om anvendelse af coronapas.

Museer, kunsthaller samt biblioteker
• Der åbnes for museer, kunsthaller samt biblioteker.
• Der vil være krav om anvendelse af coronapas.

Organiseret idræt for børn og unge under 18 år
• Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.

Genåbning fra

6. maj

Indendørsservering
• Der åbnes for indendørsservering på restauranter og cafeer mv.
• Der vil være krav om anvendelse af coronapas.

Kulturaktiviteter
• Der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre og biografer og lignende lokaler,
hvor der udøves kulturaktiviteter.
• Der vil være krav om anvendelse af coronapas.

Idræt for voksne
• Der åbnes for indendørs idræt for voksne over 18 år.
• Der vil være krav om anvendelse af coronapas.

Organiseret idræt for børn og unge under 18 år
• Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.
Sundhedsmyndighederne skal endvidere overveje, om der kan lempes på anbefalingerne vedr. hjemmearbejde.

Genåbning fra

21. maj

Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter
• Der åbnes for resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter.
• Der vil være krav om anvendelse af coronapas.

Fuld genåbning af forlystelsesparker, zoo, legelande mv.
• Indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo, legelande mv. genåbnes.
• Der vil være krav om anvendelse af coronapas.

Daghøjskoler og aftenskoler
• Daghøjskoler og aftenskoler genåbnes.
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Coronapas

Coronapasset har en vigtig rolle i genåbningen af Danmark. Med coronapas kan store dele af erhverv og kulturliv genåbne tidligere end
ellers. Til en start vil bl.a. appen ”MinSundhed” fungere som et midlertidigt coronapas.

Med en introduktion af coronapasset, vil dele af samfundet, herunder erhverv og kulturliv, kunne genåbne tidligere end ellers. Coronapasset vil bidrage til en effektiv epidemikontrol i Danmark. Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, er
testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test) eller har overstået infektion indenfor 2-12 uger. Børn under 15 år vil være undtaget.
Hvordan fungerer coronapasset?
”MinSundhed”-appen vil til en start fra slutningen af marts fungere som et midlertidigt coronapas, men der kan også bruges anden dokumentation for test eller gennemført vaccinationsforløb fra fx hjemmesiden sundhed.dk, andre sundheds-apps eller testdokumentation udleveret fra private antigentestudbydere. Ultimo maj forventes en mere avanceret og brugervenlig app at blive lanceret. I udviklingen af den nye
app vil der blive taget højde for bl.a. fælles europæiske standarder i forventning om,
at coronapasset vil skulle anvendes i forbindelse med turisme og rejser.

Solnedsgangsklausul på
coronapasset

Aftalepartierne er enige om en ”solnedgangsklausul” på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser efter august 2021.
I maj og juni 2021 vil aftalepartierne drøfte erfaringerne med anvendelsen af coronapasset og tage stilling til dets fortsatte omfang og brug.

Partnerskabet består af: Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Lægemiddelsstyrelsen, Justitsministeriet, Rigspolitiet, Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Øvrige ministerier og myndigheder deltager i partnerskabet
efter behov, ligesom partnerskabet samarbejder med andre offentlige aktører som for eksempel kommuner og regioner
m.fl.
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