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Genåbning af
Danmark
Pr. 21. maj 2021 fortsætter
genåbningen

→ 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 den
21. maj 2021

Pr. 21. maj 2021 genåbner – med undtagelse af nattelivet – de dele af
samfundet, der endnu ikke er genåbnet. Det vil bl.a. sige resterende
idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. samt yderligere genåbning af skoler og uddannelser. Det indendørs forsamlingsforbud hæves fra 25 til 50 personer, mens det udendørs forsamlingsforbud hæves fra 75 til 100 personer. Desuden iværksættes trin 2 i planen for afholdelse af større
forsamlinger og arrangementer, og der er aftalt en plan for gradvis
normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser.

Med genåbningen den 21. maj 2021 er alle lokaler og lokaliteter med undtagelse af
nattelivet genåbnet med de restriktioner, smitteforebyggende tiltag mv., der gælder
på de respektive områder. Der vil fortsat gælde forsamlingsforbud samt restriktioner
for afholdelse af større arrangementer mv. Der vil ligeledes gælde rejserestriktioner
samt være generelle råd til smitteforebyggelse.
Genåbningen sker på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum
Institut (SSI). SSI vurderer, at epidemikontrollen er bevaret, og at dette bl.a. skyldes
den massive testindsats og implementering af en model for automatisk nedlukning.
SSI vurderer fortsat, at genåbningen bør ske forsigtigt og trinvis, så der kan reageres
hurtigt på ændringer i smitten.
Genåbningen pr. 21. maj 2021 er sidste fase i den planlagte gradvise genåbning af
samfundet i løbet af foråret, der følger af Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark indgået af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet den 22. marts 2021. Det er med aftalen om genåbning pr. 21. maj aftalt, at der skal
udarbejdes planer for udfasning af coronapas samt krav om mundbind eller visir.
Derudover skal videreførte retningslinjer og restriktioner på tværs af områderne ensrettes og forsimples, og der skal udarbejdes en plan for udfasning af restriktioner.
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Hvad
gælder?
Pr. 21. maj 2021

• Det indendørs forsamlingsforbud hæves fra 25 til 50 personer, mens det udendørs forsamlingsforbud hæves fra 75 til 100 personer.
• Anbefalingerne om forsamlinger i private hjem lempes.
• Der åbnes for resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter med krav om coronapas.
• Der åbnes for indendørs lokaler i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier
eller lignende samt spillehaller, kasinoer og bade- og legelande mv.. Der er krav om coronapas.
• Der åbnes for aftenskoler, Folkeuniversitetet, korte kurser og dagelever på folkehøjskoler med
både dagelever og overnattende elever, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.
• 100 pct. fysisk fremmøde for resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser.
• Der lægges op til 20 pct. fysisk fremmøde på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder
hjemme.
• Reglerne for coronapas lempes på visse områder.

Skoler, ungdoms- og voksenuddannelser mv.
• Alle elever i grundskolen har fuldt fysisk fremmøde.
• Folkehøjskoler, efterskoler, frie fagskoler og
kostafdelinger på fri- og privatskoler har fuldt
fysisk fremmøde.
• Alle elever på ungdoms- og voksenuddannelserne har fuldt fysisk fremmøde.
• Alle elever på erhvervsuddannelserne har fuldt
fysisk fremmøde.
• Der gælder en række smitteforebyggende tiltag, herunder anbefalinger og krav om test.
Videregående uddannelser
• Alle studerende på videregående uddannelser
har fuldt fysisk fremmøde.
• Der er krav om mundbind eller visir, test samt
afstandsanbefalinger mv.
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 eller visir indendørs.
Forlystelsesparker mv.
• Forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende samt spillehaller, kasinoer og bade- og legelande mv. er
åbne. Der er krav om coronapas.
Butikker og erhverv
• Detailhandlen er åben med arealkrav og krav om
brug af mundbind eller visir.
• Liberale serviceerhverv er åbne med krav om coronapas og brug af mundbind eller visir.
Forsamlingsforbud
• Indendørs forsamlingsforbud på 50 personer og
udendørs forsamlingsforbud på 100 personer.
• Det anbefales, at man i private hjem overholder
de generelle sundhedsfaglige råd om bl.a. afstand, god rengøring og udluftning.

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 eller
visir for gæster ved indendørsservering. Dette
gælder dog ikke, når gæsten sidder ned. Der er
ikke krav om mundbind eller visir ved udendørsservering.
• Serveringssteder, festlokaler mv. må holde
åbent for private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, efter kl. 23.
På serveringssteder gælder forsamlingsforbuddet samt krav om brug af coronapas.
Sport og fritid
• Der er åbnet for alle faciliteter inden for idrætsfritids- og foreningsliv.
• Der er krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, dog
er børn og unge under 18 år undtaget. I foreningslivet sker kontrollen af coronapas via stikprøvekontrol.
• Der er krav om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter. .
• Der gælder et arealkrav i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter på 4
m2 pr. besøgende, bruger, tilskuer og lignende,
dog 2 m2, når besøgende, brugere, tilskuere og
lignende i det væsentlige sidder ned.
• Der må afholdes udendørs motionsevents i klart
adskilte grupper à op til 150 personer og i alt
3000 personer til stede i forbindelse med det
enkelte motionsevent. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.

Kultur og større arrangementer
• Der er åbnet for alle lokaler og lokaliteter, hvor
der udøves kulturaktiviteter, herunder museer,
kunsthaller, kultur-, aktivitets- og medborgerhuse, biblioteker, teatre, spillesteder, biografer, aftenskoler, Folkeuniversitet, musik- og
kulturskoler mv. Der er bl.a. krav om coronapas og indendørs er der krav om mundbind eller visir og arealkrav.
• Forestillinger i teatre og biografer, koncerter
og andre arrangementer, hvor tilskuerne i al
væsentlighed sidder ned på faste pladser med
retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende, må afholdes opdelt
i sektioner à maksimalt 500 tilskuere. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende foranstaltninger. Der gælder intet
øvre forsamlingsloft.
• Udendørs koncerter, festivaler og andre udendørs kulturarrangementer, hvor publikum er
stående må afholdes opdelt i sektioner à maksimalt 200 publikummer, og maksimalt 2.000
tilskuere tilstede. Der er krav om coronapas og
andre smitteforebyggende tiltag
• Konferencer og møder med erhvervsmæssige
og faglige formål, udendørs markeder og messer er åbne.
Folkekirken og andre trosamfund
• Gudstjenester og religiøse handlinger i folkekirkens og andre trossamfunds lokaler er undtaget
fra det lille forsamlingsforbud.
• Der er – med coronapas - mulighed for øvrige
menighedsaktiviteter med flere deltagere end
det gældende lille forsamlingsforbud, når deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lign.
Arbejdsliv
• Det anbefales, at alle, der møder fysisk ind på
arbejde og omgås andre, testes én gang
ugentligt.
• Anbefaling om fysisk fremmøde på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder
hjemme, på 20 pct.

Find det fulde overblik og gældende anbefalinger og tiltag på coronasmitte.dk
• 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.
• Hold 2 meters afstand, når det er muligt, og altid mindst 1 meter.
Forsamlingsforbud og generelle
råd og regler gælder fortsat

Lokale nedlukninger, når smitten er høj
Der kan lokalt ske nedlukninger af bl.a. skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, lokaler og
lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, samt lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og
foreningsaktiviteter, hvis der konstateres et højt smittetryk. Automatiske nedlukninger vil ligeledes omfatte de områder, der omfattes af genåbningen pr. 21. maj 2021, herunder også større forsamlinger
og arrangementerCOVID-19
såsom messer samt markeder. Se modellen på coronasmitte.dk.
Nationalt
Kommunikationspartnerskab
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Plan for udfasning af
anbefaling om hjemmearbejde

Der er aftalt en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på
arbejdspladser. Det følger af planen, at op til 20 pct. af de medarbejdere, der i dag arbejder hjemme, igen kan møde fysisk på arbejde pr.
21. maj 2021.

Der er aftalt en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser.
Planen indeholder tre faser, hvor den første fase igangsættes pr. 21. maj 2021, anden
fase igangsættes, når alle over 50 år, der ønsker vaccination, opnår beskyttelse fra
første stik (dvs. 14 dage efter stikket) og tredje fase igangsættes pr. 1. august 2021. Pr.
21. maj 2021 åbnes for op til 20 pct. fysisk fremmøde.
Planen omfatter de medarbejdergrupper på arbejdspladserne, som i dag arbejder
hjemme. Fremmødeprocenterne vedrører således ikke de medarbejdergrupper, som
arbejdspladsen i forvejen har vurderet, ikke har haft mulighed for at arbejde hjemmefra – fx pga. varetagelse af kritiske funktioner, produktionsarbejde mv.
Det anbefales, at alle, der møder fysisk på arbejde og omgås andre, testes én gang
ugentligt.

Plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser
for medarbejdere, der i dag arbejder hjemme
Fase

Hvornår

Anbefaling

Fase 1

21. maj 2021

20 pct. fysisk fremmøde

Fase 2

Når alle +50 år har opnået beskyt- 50 pct. fysisk fremmøde, dog altid
adgang til fremmøde for mindst 50
telse fra første stik/ 14. juni 2021*
medarbejdere

Fase 3

1. august 2021

100 pct. fysisk fremmøde**

Anm.: *Jf. vaccinationskalenderen pr. 10. maj 2021. **Anbefalingen skal ses i sammenhæng med håndteringen af COVID-19. Det er
forventningen, at flere medarbejdere og arbejdspladser ønsker at gøre mere brug af hjemmearbejde sammenlignet med før coronaepidemien. For så vidt angår statslige arbejdspladser pågår der pt. et analysearbejde vedr. brug af hjemmearbejde efter
COVID-19

Det anbefales, at alle, der møder fysisk ind på arbejde og omgås andre, testes én
gang ugentligt. Sundhedsstyrelsen vil opdatere og informere om anbefalinger om
smitteforebyggende tiltag ved fysisk fremmøde på arbejdspladsen.
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Skoler og uddannelser
Pr. 21. maj 2021 genåbner aftenskoler, Folkeuniversitetet, folkehøjskoler, efterskoler, frie fagskoler mv. fuldt ud. Dertil kommer 100 pct.
fysisk fremmøde for alle elever på ungdoms- og voksenuddannelserne samt studerende på videregående uddannelser. Der er krav om
coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.

Der åbnes pr. 21. maj 2021 for aftenskoler og Folkeuniversitetet, ligesom der åbnes for
korte kurser og dagelever på folkehøjskoler med både dagelever og overnattende
elever, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser. Ligeledes åbnes der for 100 pct. fysisk
fremmøde for resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for 100 pct.
fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser.
Der vil være krav om test og brug af mundbind eller visir samt andre smitteforebyggende tiltag ift. afstand og hygiejne mv. på samme vilkår som tidligere genåbning.
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Fritidsaktiviteter og forlystelsesparker mv.
Pr. 21. maj 2021 åbnes der for indendørs lokaler i forlystelsesparker,
zoologiske anlæg, akvarier eller lignende samt spillehaller og kasinoer og lege- og badelande mv. Der vil derudover blive åbnet for resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter for alle. Der vil være
krav om brug af coronapas.
Forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier mv.
Pr. 21. maj 2021 åbnes også for indendørs lokaler i forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier eller lignende samt spillehaller og kasinoer og lege og badelande mv.
Der er krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag, herunder krav om
brug af mundbind eller visir indendørs samt arealkrav indendørs. Genåbningen omfatter forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende
samt spillehaller, kasinoer, legelande og badelande mv.

Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter
Pr. 21. maj 2021 åbnes der fuldt op for resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter for alle. Der vil være krav om brug af coronapas. Genåbningen pr. 21. maj 2021 omfatter således lokaler, som ikke er genåbnet i de tidligere faser, herunder saunaer,
dampbade mv., foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse. Det
gælder også bl.a. indendørs kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. Derudover åbner musik- og kulturskolerne for personer over 18 år. Der genåbnes endvidere for sangaktiviteter alle relevante steder.
Ligeledes er det med genåbningen pr. 21. maj 2021 muligt at afholde kulturarrangementer med stående publikum indenfor rammerne af det almindelige indendørs forsamlingsforbud på 50 personer og med krav om coronapas samt øvrige smitteforebyggende foranstaltninger.
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Det lille og store
forsamlingsforbud

Pr. 21. maj 2021 lempes det lille indendørs og udendørs forsamlingsforbud yderligere. Det betyder, at man nu må samles 50 personer indendørs og 100 personer udendørs. Desuden iværksættes trin 2 i planen for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

Pr. 21. maj 2021 lempes forsamlingsforbuddet yderligere. Det indendørs forsamlingsforbud hæves fra 25 til 50 personer, mens det udendørs forsamlingsforbud hæves fra
75 til 100 personer. Anbefalingerne til forsamlinger i private hjem lempes.

Forsamlingsforbud

Udfasning af det lille forsamlingsforbud

Indendørs

21. maj

11. juni

1. august

50

100

Afskaffes

100

Afskaffes

forsamlingsforbud
Udendørs
forsamlingsforbud

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

Ekspertgruppe
om afholdelse
af store arrangementer og
forsamlinger

Ekspertgruppen kom den 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 i de krav, der stilles til større arrangementer og forsamlinger. På
den baggrund anbefalede ekspertgruppen, at større arrangementer og forsamlinger
genåbner i to faser. De to faser er med aftalen om udmøntning af genåbningen pr. 6.
maj 2021 inddelt i 4 trin.
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Justering af ordning for udendørs arrangementer for stående
Det følger af Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 af 17. maj 2021, at der
foretages visse justeringer af ordningen for udendørs arrangementer for stående
publikum i bevægelse, som partierne nåede til enighed om i Aftale om udmøntning af
genåbning pr. 6. maj 2021.
Det indebærer, at der i forhold til denne ordning, vil gælde et sædvanligt krav om coronapas, hvor både hurtigtest (antigentest) og PCR-test har en gyldighed på 72 timer.
Dermed gælder der ikke et krav om, at der alene accepteres hurtigtest, der ikke er
mere end 24 timer gammel. Det er desuden aftalt, at sektioneringskravet i ordningen
hæves til 500 personer, og at arealkravet lempes til 2 m2 pr. 1. juli 2021.
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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
tagere. Fortsat krav om coronapas, arealkrav- og afstandskrav, værnemidler,
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*****

Tidspunktet for trin 3 og 4 er 2 uger efter hhv. 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, idet der dog i forhold til ordningen for udendørs arrangementer for stående og i bevægelse henvises til de ændringer,
som fremgår af Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021.. *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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Plan for udfasning af
coronapas, mundbind eller visir
og øvrige restriktioner

Reglerne for coronapas lempes, og planer for udfasning af krav om
coronapas samt af krav om mundbind eller visir udarbejdes. Derudover skal videreførte retningslinjer og restriktioner på tværs af områderne ensrettes og forsimples, og der skal udarbejdes planer for
udfasning af restriktioner samt for, hvornår nattelivet eller dele
heraf kan genåbne.
Coronapas
Reglerne for gyldig dokumentation i coronapas lempes, så man efter første vaccinationsstik mod COVID-19 kan anvende dokumentation herfor som coronapas. Dokumentationen vil have gyldighed fra 14 døgn efter første vaccination og indtil 42 døgn
efter første vaccination. Der kommer information herom på bl.a. coronasmitte.dk.
Derudover lempes kontrollen med coronapas, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas.
Der udarbejdes en plan for udfasning af coronapasset begyndende primo juni 2021.
Der igangsættes en gennemgang af de områder, hvor der i dag er krav om coronapas
med udgangspunkt i de tre følgende bærende hensyn; 1) hensynet til smitterisici, 2)
de givne aktiviteters medvirken til at understøtte hyppig testning samt 3) praktiske
og logistiske hensyn.

Mundbind eller visir
Der udarbejdes en plan for udfasning af krav om mundbind eller visir begyndende
primo juni 2021, som er baseret på en forudsætning om, at kravet om mundbind eller
visir ophæves, når alle fra 16 år og opefter, der ønsker det, er færdigvaccineret.

Restriktioner og yderligere genåbning
Der skal ske en ensretning og forsimpling af videreførte retningslinjer og restriktioner på tværs af områderne. Med ensretningen og forsimplingen tilstræbes størst mulig gennemskuelighed i forhold til gældende restriktioner. Der skal desuden udarbejdes en plan for, hvornår nattelivet eller dele heraf kan genåbnes.
Endelig udarbejdes en plan for udfasning af gældende restriktioner, herunder for en
normalisering af forholdene i daginstitutioner og skoler, på uddannelsesinstitutioner
og i erhvervslivet.
Planerne og de videreførte retningslinjer og restriktioner drøftes af partierne bag
rammeaftalen primo juni 2021.
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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.

