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Fortsat
genåbning af
samfundet
Pr. 6. maj 2021 fortsætter
genåbningen af Danmark.

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

Genåbningen fortsætter –
næste fase træder i kraft 6. maj
2021

Pr. 6. maj 2021 fortsætter genåbningen af Danmark. Det omfatter
bl.a. yderligere genåbning af skoler og uddannelse, kulturaktiviteter,
indendørs idræt for voksne (gælder ikke kontaktsport for personer
over 18 år og under 70 år) samt en lempelse af forsamlingsforbuddet.
Det lille forsamlingsforbud hæves således til 25 personer indendørs
og 75 personer udendørs. Det er ligeledes aftalt, at det store forsamlingsforbud på 500 personer forlænges til og med 31. august 2021.

Genåbningen pr. 6 maj 2021 er en del af den gradvise udfasning af restriktioner i løbet
af foråret, der følger af Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts
2021. Genåbningen sker på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut (SSI), hvor der vurderes at være rum for genåbning, som dog fortsat anbefales at skulle ske forsigtigt og trinvis.

Rammeaftale
om plan for
genåbning

”Aftale om udmøntning af genåbning pr 6. maj 2021” fra 4. maj. 2021 udmønter genåbningsfasen pr. 6. maj 2021, som følger af ”Rammeaftale om plan for genåbning af
Danmark” af 22. marts 2021, der blev indgået af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet.
Planen for genåbning af Danmark skitserer en række faser med 14 dages intervaller.
Inden hver fase foretages en faglig vurdering af 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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Hvad gælder?
Oversigt over lempelser,
restriktioner og tiltag
pr. 6. maj 2021

Skoler, ungdoms- og voksenuddannelser mv.
• Alle elever i grundskolen har fuldt fremmøde.
• Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på
fri- og privatskoler har fuldt fremmøde.
• Alle afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelserne har fuldt fremmøde.
• Ikke-afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelserne må fremmøde mellem 50 og
100 procent afhængig af elevgruppe og uddannelsestype.
• Alle elever på erhvervsuddannelserne har fuldt
fremmøde.
• Der gælder en række forskellige smitteforebyggende tiltag, herunder anbefalinger og krav
om test.
Videregående uddannelser
• Afgangsstuderende på videregående uddannelser med mange praksiselementer er tilbage
med 50 pct. fysisk fremmøde (hver anden uge) i
hele landet.
• Øvrige studerende kan vende tilbage med 30
pct. fysisk fremmøde i hele landet.
• I hele landet er der endvidere mulighed for at
anvende udendørsarealer på videregående uddannelser til undervisningsbrug.
• Der er i hele landet fortsat mulighed for, at studerende – med smittereducerende tiltag – kan
møde fysisk i fx studiegrupper, læsegrupper og
på biblioteker mv. på deres uddannelsesinstitutioner.
• Der er krav om mundbind/visir, test mv.
Sport og fritid
• Der er åbnet for udendørs idræts- og foreningsliv. Det gælder for alle idrætsgrene og foreningsaktiviteter.
• Der er åbnet for indendørs idræt for børn og
unge under 18 år. Det gælder for alle idrætsgrene.
• Der er åbnet for indendørs idræt for personer
over 70 år med coronapas. Det gælder for alle
idrætsgrene.
• Der er åbnet for indendørs idræt for udvalgte
sportsgrene (ikke-kontaktsport) for voksne over
18 år med brug af coronapas.

• Forsamlingsloftet hæves indendørs til 25 og udendørs til 75.
• Indendørs idræt for personer over 18 år og under 70 år er tilladt med coronapas for ikke-kontakt sport.
• Muligheden for at dyrke idræt for personer over 70 år hæves til 25 personer.
• Der åbnes for fitnesscentre med krav om coronapas og bemanding i centre.
• Spillesteder, biografer, teatre og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter genåbnes med flere smitteforebyggende tiltag herunder sektioner og krav om brug af coronapas.
• 100 pct. fysisk fremmøde for 5.-10. klasserne i grundskolen.
• 100 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser
og 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne.
• Konferencer mv. genåbner med smitteforebyggende tiltag. Der er krav om coronapas.
• Mulighed for anvendelse af udendørsarealer til undervisningsbrug samt mulighed for 30 pct.
fysisk fremmøde på videregående uddannelser nationalt.
• Kravet om forudgående bordreservation på restauranter og caféer ophæves.
• Serveringssteder, festlokaler mv. må holde åbent for private arrangementer, hvor deltagerne
kender hinanden i forvejen, efter kl. 23. Forsamlingsforbud gælder samt krav om brug af coronapas på serveringssteder.

Folkekirken og andre trosamfund
• Gudstjenester og religiøse handlinger i folkekirkens og andre trossamfunds lokaler er undtaget
fra det lille forsamlingsforbud.
• Der indføres hurtigst muligt efter den 6. maj 2021
– med coronapas - mulighed for øvrige menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud, når deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lign.
Restauranter, caféer mv.
• Indendørsservering på restauranter og cafeer
mv. er åbnet med krav om coronapas.
• Udendørsservering er åbnet uden krav om coronapas.
• Restauranter og caféer mv. skal holde lukket
for gæster mellem kl. 23 og kl. 5, dog med sidste udskænkning af alkohol kl. 22. Visse private
arrangementer er undtaget herfra.
• Der er krav om anvendelse af mundbind/visir
for gæster ved indendørsservering. Dette gælder dog ikke, når gæsten sidder ned. Der er
ikke krav om mundbind/visir ved udendørsservering.
• Serveringssteder, festlokaler mv. må holde
åbent for private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, efter kl. 23.
Forsamlingsforbud gælder samt krav om brug
af coronapas på serverings-steder
Butikker, liberale serviceerhverv og forlystelsesparker
• Detailhandlen er åben med arealkrav og krav om
brug af mundbind eller visir.
• Liberale serviceerhverv er åben med krav om coronapas og brug af mundbind eller visir.
• Forlystelsesparker, zoologiske haver m.v. er åbne
for udendørsarealer med krav om coronapas m.v.

Kultur og folkeoplysning
• Museer, kunsthaller samt biblioteker er åbne
med krav om coronapas.
• Spillesteder, teatre, biografer og lignende lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, åbnes for arrangementer, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste
pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Hvis
der er over 500 tilskuere, besøgende mv., er
der krav om sektioner à 500. For indendørs arrangementer gælder et loft på 2.000 personer.
Krav om coronapas og andre smitteforebyggende foranstaltninger.
• Konferencer og møder med erhvervsmæssige
og faglige formål, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende, genåbner med op til
1.000 deltagere. Hvis konferencen mv. har over
500 deltagere, er der krav om sektioner à 500.
Krav om coronapas og andre smitteforebyggende foranstaltninger.
• Indendørs foreningsliv, musik- og kulturskoler
samt andre kunstskoler og grundkurser på
kunstområdet er åben for børn og unge under
18, uden coronapas med forsamlingsloft på 25
personer. Genåbningen omfatter ikke sangaktiviteter.
• Daghøjskoler og seniorhøjskoler er åbne med
krav om test.
Arbejdsliv
• Det anbefales, at alle, der går på arbejde og
møder fysisk ind på arbejde og omgås andre,
testes én gang ugentligt.
• Alle arbejdsgivere opfordres til, at ansatte
som har mulighed for at arbejde uden fysisk
fremmøde, arbejder hjemmefra. Dog mulighed
for begrænset fremmøde.

Dagtilbud
• Dagtilbud er åbne.
• Aflevering og afhentning af børn bør foregå
udendørs samt fx ved forskudt mødetid.
• Forældre og andre besøgende på 12 år eller
derover skal bære mundbind/visir indendørs

Find det fulde overblik og gældende anbefalinger og tiltag på coronasmitte.dk

Forsamlingsforbud og generelle
råd og regler gælder fortsat

• Det anbefales, at man i private hjem overholder de generelle sundhedsfaglige råd om bl.a. afstand, god rengøring og udluftning.
• Der er fra 6. maj 2021 et forsamlingsloft på 25 personer indendørs og 75 personer udendørs.
• Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter.
• Mange steder skal du bruge mundbind eller visir, fx i butikker, offentlig transport og ved
hente-bringe-situationer i dagtilbud og på skoler.
• Husk at vaske dine hænder tit eller brug håndsprit
• Husk opfordringer og krav om test samt anvendelse af coronapas.

Lokale nedlukninger når smitten er høj
Der kan lokalt ske nedlukninger af bl.a. uddannelsesinstitutioner, lokaler og lokaliteter, hvor
der udøves kulturaktiviteter, samt lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviNationalt Kommunikationspartnerskab
COVID-19
teter, hvis der konstateres
et højt smittetryk.
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Uddannelse og skole

Genåbning af landets skoler og uddannelsesinstitutioner fortsætter,
og fra 6. maj 2021 er der mulighed for fuld fysisk fremmøde for 5.-10.
klasse i grundskolen, for afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser samt erhvervsuddannelserne i hele landet. Muligheden for
at anvende udendørsarealer til undervisningsbrug på videregående
uddannelser samt mulighed for 30 pct. fysisk fremmøde gælder fra 6.
maj 2021 i hele landet. Der gælder fortsat opfordringer og krav om
brug af test samt andre smitteforebyggende tiltag på skoler og uddannelsesinstitutioner. Lokale nedlukninger kan forekomme.

Fra 6. maj 2021 åbnes der yderligere for fysisk fremmøde for elever og studerende.
Det betyder bl.a., at der vil være 100 pct. fysisk fremmøde for 5.-10. klasse i grundskolen. Derudover vil der være 100 pct. fremmøde for afgangselever på ungdoms- og
voksenuddannelser samt erhvervsuddannelserne i hele landet.
De resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelserne kan møde med 100 pct.
fysisk fremmøde pr. 21. maj 2021. For studerende på videregående uddannelser vil der
pr. 21. maj 2021 gælde en regel om 50 pct. fysisk fremmøde.
Derudover vil der pr. 6. maj 2021 være mulighed for anvendelse af udendørsarealer til
undervisningsbrug på videregående uddannelser i landsdelene i hovedstadsområdet,
der ikke var omfattet af denne genåbning pr. 21. april 2021, ligesom studerende på videregående uddannelser i disse landsdele – på lige fod med resten af landet – kan
have 30 pct. fysisk fremmøde.
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Genåbning
af skoler og
uddannelser

Nye lempelser pr. 6. maj 2021
•
•
•
•

100 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt for afgangselever på
ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet.
100 pct. fremmøde for 5.-8. klasse i grundskoler i hele landet.
100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne i hele landet.
Mulighed for anvendelse af udendørsarealer til undervisningsbrug samt 30 pct.
fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser i de landsdele
(hovedstadsområdet), der ikke var omfattet af denne genåbning pr. 21. april 2021.

Aftalte lempelser vedr. 21. maj 2021
•
•

100 pct. fysisk fremmøde for de resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet.
50 pct. fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser i hele landet.

Det er aftalt vedr. 6. og 21. maj 2021

Grundskoler

Gældende pr. 6. maj 2021

Aftalt vedr. 21 maj 2021

5.-10. klasse i grundskoler i hele landet kan
vende tilbage med 100 pct. fysisk fremmøde.

Som pr. 6. maj 2021.

Med tidligere genåbning er alle elever i grundskolen i hele landet således fuldt tilbage. Der
gælder retningslinjer vedr. afstand, hygiejne,
mundbind/visir samt kraftig opfordring til test af
personale og elever.
Ungdoms- og
voksenuddannelser

Afgangselever på ungdoms-og voksenuddannelser kan vende tilbage med 100 pct. fysisk
fremmøde i hele landet.

Resterende elever på ungdoms-og voksenuddannelser kan vende tilbage med 100 pct. fysisk
fremmøde i hele landet.

Ikke-afgangselever er tilbage med 50 pct. fysisk
fremmøde hele landet.

Der gælder retningslinjer vedr. afstand, hygiejne
mv., krav om mundbind/visir samt krav om test
af personale og elever.

Der gælder retningslinjer vedr. afstand, hygiejne
mv., krav om mundbind/visir samt krav om test
af personale og elever.
Erhvervsuddannelser

Elever på erhvervsuddannelser kan vende tilbage med 100 pct. fysisk fremmøde i hele landet.

Som pr. 6. maj 2021.

Der gælder retningslinjer vedr. afstand, hygiejne
mv., krav om mundbind/visir samt krav om test
af personale og elever.
Videregående
uddannelser*

Studerende på videregående uddannelser kan
vende tilbage med 30 pct. fysisk fremmøde i
hele landet.

Studerende på videregående uddannelser kan
vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde i
hele landet.

Der er mulighed for at anvende udendørsarealer
til undervisningsbrug i hele landet, ligesom der
er mulighed for adgang til læsesale, studiegrupper mv. på campus.
Afgangsstuderende på videregående uddannelser med mange praksiselementer er tilbage med
50 pct. fysisk fremmøde.
Der gælder retningslinjer vedr. afstand, hygiejne
mv., krav om mundbind/visir samt krav om test
af personale og studerende.

*På Bornholm er der åbnet for
100 pct. fremmøde på videregående uddannelser.
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Find det fulde overblik og gældende anbefalinger og tiltag på coronasmitte.dk

Fritid, kulturaktiviteter og
konferencer

Fra 6. maj 2021 åbnes der for spillesteder, teatre, biografer og lignende lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, med flere end 500
deltagere, og hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste
pladser med samme retning. Der stilles krav om, at publikum inddeles i sektioner à 500, med én meter eller en stol imellem sig. For indendørs arrangementer gælder et loft på 2.000 tilskuere. Der vil
være krav om sektionering, brug af coronapas samt andre smitteforebyggende tiltag efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020. Endvidere genåbner konferencer for op
til 1000 deltagere.

Fra 6. maj 2021 åbnes der for spillesteder, teatre, biografer og erhvervsmæssige og
faglige konferencer mv.

Kulturaktiviteter
Spillesteder, teatre, biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner for arrangementer, hvor publikum i det væsentligste sidder ned.
Det bliver muligt at afholde kulturarrangementer med flere end 500 deltagere. Publikum skal inddeles i sektioner à 500 og i det væsentligste være siddende på faste
pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende.
Der stilles også krav om, at arrangøren udarbejder en sundhedsplan, mindst 14 dage
inden arrangementet. For indendørs arrangementer gælder et maksimum på 2.000
tilskuere, mens der for udendørs arrangementer ikke vil være et loft. Der vil være
krav om coronapas, uanset hvor mange der deltager i arrangementet, og uanset om
det finder sted udendørs eller indendørs.
Tilsvarende vil der – med coronapas – være mulighed for at gennemføre menighedsaktiviteter i folkekirken og andre trossamfund med flere deltagere end det gældende
forsamlingsforbud.
Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppen om afholdelse af større arrangementers anbefalinger, herunder krav om der fremad, bagud og
til siderne skal være minimum 1 meters afstand (eller en tom stol) mellem deltagerne,
et arealkrav på 4 m2 pr. deltager og 2 m2 for siddende, brug af mundbind eller visir indendørs.
Indendørs foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet er fortsat kun åbne for børn og unge under 18, uden coronapas,
men følger det almindelige forsamlingsloft på 25 personer ved indendørs aktiviteter.
Genåbningen omfatter ikke sangaktiviteter.
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Konferencer mv.
Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner med coronapas og op til 1.000 deltagere, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende. Hvis
en konference mv. har over 500 deltagere, gælder der krav om inddeling i sektioner à
500. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i arrangementet, og uanset om det finder sted udendørs eller indendørs. Åbningen sker med de
krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppen om afholdelse af større arrangementers anbefalinger, herunder krav om 1 meters afstand (en tom stol) mellem deltagerne, et arealkrav på 4 m2 pr. deltager og 2 m2 for siddende, brug af mundbind eller
visir indendørs, når man ikke sidder ned samt udarbejdelse af sundhedsplan ved arrangementer over 500 deltagere.

Restauranter, caféer mv.
Kravet om forudgående bordreservation, der er tidsmæssigt adskilt med 30 minutter
fra ankomsten, på indendørs serveringssteder ophæves. Der er fortsat krav om coronapas ved indendørsservering.

Private arrangementer i festlokaler og på serveringssteder
Serveringssteder og lejede festlokaler samt private gildesale, stalde, lader, kultur-,
aktivitets- og medborgerhuse, herunder forsamlingshuse eller lignende kan holde
åben efter kl. 23 for private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet mv. Det gælder fx bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer. Stederne må kun holdes åbent for ét arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af øvrige lokaliteter. Alkohol må serveres i tiden fra kl. 22 til kl. 5, såfremt fornødne bevillinger foreligger. Arrangementet skal afholdes inden for rammerne af forsamlingsforbuddet. På
serveringssteder vil der gælde sædvanlige krav om bl.a. coronapas og arealkrav.
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Idræt for voksne

Fra 6. maj 2021 åbnes der for, at personer over 18 år og under 70 år
kan deltage i indendørs idræt, dog ikke kontaktsport. Der vil være
krav om brug af coronapas.

Fra 6. maj 2021 vil det igen være muligt at dyrke indendørs idræt for personer over 18
år. Der åbnes for al indendørs idræt udover kontaktsport for personer over 18 år og
under 70 år. Der vil være krav om brug af coronapas samt smitteforebyggende tiltag.
Antallet af personer, der kan deltage, følger forsamlingsforbuddet. Der åbnes endvidere for al idræt for børn og unge samt personer over 70 år. Muligheden for at dyrke
indendørs idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud. Kravet om coronapas ved idræt
for personer over 18 år gælder, uanset hvor mange der deltager i arrangementet.
Der åbnes for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller, med krav om coronapas for personer over 15 år. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.
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Det lille og store
forsamlingsforbud

Pr. 6. maj 2021 lempes forsamlingsforbuddet yderligere. Det betyder,
at man nu må samles 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Desuden er der aftalt en plan for, hvornår og hvordan større arrangementer og forsamlinger, herunder koncerter, markeder, motionsevents, sommerlejre mv., kan genåbne.

Pr. 6. maj 2021 lempes forsamlingsforbuddet yderligere. Indendørs må man nu samles
25 personer og udendørs op til og med 75 personer. Det anbefales, at man i private
hjem overholder de generelle sundhedsfaglige råd om bl.a. afstand, god rengøring og
udluftning. [Læs mere på SST.dk.]

Forsamlingsforbud

Udfasning af det lille forsamlingsforbud

Indendørs-

6. maj

21. maj

11. juni

1. august

25

50

100

Afskaffes

75

100

Afskaffes

forsamlingsforbud
Udendørsforsamlingsforbud

Det store forsamlingsforbud
Det store forsamlingsforbud på 500 personer forlænges til og med den 31. august
2021. Det bemærkes, at de større arrangementer og forsamlinger, der fremgår af følgende boks, enten er eller forventes undtaget det store forsamlingsforbud.

Ekspertgruppe
om afholdelse
af store arrangementer og
forsamlinger

Ekspertgruppen kom 23. april 2021 med anbefalinger til, hvordan koncerter, festivaler og andre større arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Ekspertgruppen har foreslået syv konkrete ordninger for afholdelse af større arrangementer og forsamlinger. I takt med udrulningen af vaccineprogrammet i Danmark
falder risikoen isoleret set for smitte til større arrangementer og forsamlinger. Dette
bør også afspejles også i de krav, der stilles til større arrangementer og forsamlinger. På den baggrund anbefalede ekspertgruppen, at større arrangementer og forsamlinger genåbnede i to faser. De to faser er efter aftalen om udmøntning af genåbningen pr. 6. maj 2021 inddelt i 4 trin.
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Plan for afholdelse af større
forsamlinger og arrangementer

1. Ordningen
for større arrangementer
med siddende
publikum

Åbning på vilkår efter fase 1

Åbning på vilkår efter fase 2

Trin 1:
6. maj 2021

Trin 2:
21. maj 2021

Trin 3:
14. juni 2021

Sektioner à 500, ingen
grænse for maks. antal deltagere (fase 1) for alle arrangementer omfattet af ordningen. Fortsat krav om coronapas, sundhedsplan mv.

Udendørs med sektioner à Yderligere udfasning
1.000*** indendørs med
sektioner af 500, ingen
grænse for maks. antal deltagere (fase 2) for alle arrangementer omfattet af
ordningen. Fortsat krav om
coronapas, sundhedsplan
mv.

Åbner uden grænse for antal deltagere. Fortsat krav
om coronapas, arealkrav på
4 m2, sundhedsplan (kun
ved over 500 deltagere)
samt retningslinjer svarende til detailhandlen, herunder krav om værnemidler
(dyrskuer åbner ikke) (fase
1)

Ingen grænse for antal del- Yderligere udfasning
tagere, dyrskuer åbner dog
med maks. 10.000 deltagere. Fortsat krav om coronapas, arealkrav, sundhedsplan, retningslinjer,
krav om værnemidler mv.
(fase 2)

1. august 2021

Sektioner à 500 fsva. udendørs og indendørs spillesteder, teatre, biografer og andre
lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter (fase 1)*

Fsva. indendørs arrangementer gælder et loft på 2.000
deltagere i alt. Krav om coronapas, areal- og afstandskrav, værnemidler, sundhedsplan (sundhedsplanen vil
følge de gældende regler
herom i superligaordningen
og kun gælde for arrangementer med flere end 500 tilskuere) samt krav om, at tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med
retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder eller lignende

2. Ordning for
messer og
dyrskuer

3. Ordning for
konferencer
og møder

Trin 4:

Sektioner à 500, dog maks.
1.000 deltagere i alt for konferencer og møder** (fase 1)
Krav om coronapas, arealkrav
på 4 m2 (2 m2 for siddende),
afstandskrav på 1 meter (en
tom stol), værnemidler, sundhedsplan (sundhedsplanen vil
følge de gældende regler
herom i superligaordningen
og kun gælde for arrangementer med flere end 500
deltagere) samt krav om, at
deltagerne i det væsentlige
sidder ned
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Ingen grænse for antal del- Yderligere udfasning
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sundhedsplan mv. (fase 2)
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Åbning på vilkår efter fase 1

Åbning på vilkår efter fase 2

Trin 1:
6. maj 2021

Trin 3:
14. juni 2021

Trin 2:
21. maj 2021

4. Ordning for
markeder (forbrugerrettede
og detaillignende markeder, f.eks. loppemarkeder,
kræmmermarkeder o.l.)

Åbner udendørs med 500
deltagere (fase 1). Arealkrav på 4 m2 og lukketid
kl. 18 samt retningslinjer
svarende til detailhandlen
(dog ikke mundbind
udendørs)

5. Ordning for
udendørs motionsevents

Åbner med grupper/sektioner à 150, dog maks. 3.000 i
gang samtidig (fase 1) Krav
om coronapas, sundhedsplan mv.

6. Ordning for
udendørs arrangementer
for stående og
i bevægelse
(festivaler,
større koncerter, sportsarrangementer)

Åbner udendørs med sektioner à 200, dog maks. 2.000
deltagere i alt (fase 1) Krav
om coronapas, sundhedsplan mv.

7.Ordning for
indendørs, stående arrangementer

Trin 4:
1. august 2021
Udendørs med 3.000 deltagere, åbner indendørs med
500 deltagere (fase 2). Krav
om coronapas, areal, lukketid kl. 20, sundhedsplan (kun
ved over 500 deltagere), retningslinjer mv.

Grupper/sektioner à 300,
Yderligere udfasning
dog maks. 5.000 i gang samtidig (fase 2) Krav om coronapas, sundhedsplan mv.

Udendørs med sektioner à
500, dog maks. 5.000 deltagere i alt (fase 2a)**** Krav
om coronapas, sundhedsplan mv.

Åbner med sektioner à 300,
dog maks. 3.000 deltagere i
alt (fase 2) Krav om coronapas, sundhedsplan mv.

8. Udendørs
sommerlejre,
spejderlejre,
stævner mv.

Åbner med maks. 500 delta- Yderligere udfasning
gere

med overnatning*****

Tidspunkter for trin 3 og 4 er 2 uger efter første stik til de 50+ årige og de 16+ årige, jf. vaccinationsplan pr. 3. maj. Det bemærkes, at alle ordninger foruden grænsen for
antallet af deltagere omfatter en række krav for afviklingen af arrangementerne, bl.a. arealkrav, krav om coronapas og en række smitteforebyggende tiltag svarende til de
krav, der følger af ekspertgruppens anbefalinger. *Omfatter kulturarrangementer, herunder koncerter, teater- og biografoplevelser mv., jf. rammeaftalen. Omfatter f.eks.
ikke sportsarrangementer, herunder fodbold-, ishockey- og håndboldkampe mv. (med undtagelse af de fodboldkampe, der åbnede for publikum pr. 21. april 2021, hvor der
således fortsat ikke vil gælde et maksimalt antal deltagere). Øvrige lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, omfatter kultur-, medborger- og aktivitetshuse, professionelle orkestre, ensembler og operainstitutioner, arkiver samt menighedsaktiviteter i folkekirken og andre trossamfund. **Konferencer og møder omfatter
konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål. ***Iværksættes fsva. EURO 2020-landskampene i Parken i uge 23. ****Fase 2b med sektioner à 2.000 og
maks. 10.000 deltagere vil kunne iværksættes, når der vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt. *****Der lægges op til særskilt åbning af udendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med overnatning. Åbner med maks. 500 personer i alt pr. lejr/stævne. Åbner med krav om coronapas og vilkårene i ordning 6
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Smittesituation

Statens Serum Institut (SSI) har udarbejdet en vurdering af smitterisikoen for scenarier for genåbning pr 6.maj 2021. Der vurderes pr. 4maj at være rum for genåbning, men genåbningen bør ske forsigtigt
og trinvis.
SSI’s vurdering af mulige scenarier fra genåbning – forud for genåbningen 6. maj
Epidemikontrollen udfordres internationalt af forekomsten af nye, mere smitsomme
varianter. Flere lande omkring Danmark oplevede, særligt i ugerne omkring påske,
bekymrende stigninger i smitten, der gav anledning til indførelse af yderligere restriktioner, og flere lande oplever belastning på sundhedsvæsenet og overdødelighed.
Epidemien med COVID-19 har i Danmark været stabil over en længere periode med
stort set stabile smittetal samt en stabilisering af nyindlæggelser og indlagte, hvilket
betyder, at den observerede udvikling fortsat holder sig under niveauet for de seneste prognoser. Dette kan skyldes den massive testningsindsats og implementering af
en model for automatisk nedlukning.
Samlet set udfordrer hastigheden af genåbningsprocessen muligheden for retvisende kvantitativt at vurdere afledte smitteeffekter ved stigende aktivitet i samfundet. SSI vurderer derfor fortsat, at genåbningen bør ske forsigtigt og trinvis, så der
kan reageres hurtigt på ændringer i smitten.
Se SSIs samlede vurdering på coronasmitte.dk eller ssi.dk.

Smittesituationen i Danmark og Europa
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Politisk aftale og proces
Den gradvise og fleksible genåbning vil ske i løbende faser med 14
dages intervaller. Inden hver fase iværksættes, vil der blive foretaget
en faglig vurdering af smittesituationen og de konkrete modeller vil –
i det omfang det følger af epidemiloven – blive forelagt Folketingets
Epidemiudvalg.
”Aftale om udmøntning af genåbning af genåbning pr. 6. maj” af 4. maj 2021 vedrører
genåbningsfasen pr. 6. maj 2021, som er forudsat i ”Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark” af 22. marts 2021 indgået af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Liberal Alliance og Alternativet.
Den gradvise og fleksible genåbning, som følger af rammeaftalen, sker løbende i faser med 14 dages intervaller. Inden hver fase iværksættes, udarbejder SSI en faglig
vurdering af en sundhedsmæssigt forsvarlig udfasning af restriktioner.
De konkrete modeller for genåbning vil – i det omfang det følger af epidemiloven –
blive forelagt for Epidemikommissionen og Folketingets Epidemiudvalg. Forlængelse
af gældende regler, som er en forudsætning for, at der kan foretages de lempelser,
der følger af aftalen, vil blive forelagt og behandlet af Folketingets Epidemiudvalg på
skriftligt grundlag. Lempelser af gældende regler vil i overensstemmelse med epidemiloven ikke blive forelagt Epidemiudvalget.
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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.

