Udenrigsministeriets
rejsevejledninger
Udenrigsministeriets rejsevejledninger giver dig overblik over de
sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold i det land eller den region,
du ønsker at rejse til.
Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og der er således ikke lovkrav om at følge dem. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at
rejse til et land eller område, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, bør du sikre dig,
at din forsikring dækker. Udenrigsministeriet melder ugentligt ud, hvilke lande og regioner,
der skifter farve på baggrund af udviklingen i smittesituationen. Så kig på verdenskortet på
um.dk før du bestiller din rejse.

Gul

→ Vær forsigtig. Der er lave smittetal og ikke betydelige indrejserestriktioner, så du
kan godt rejse dertil. Men hold dig opdateret om udviklingen og vær opmærksom på
eventuelle andre sikkerhedsrisici på rejsemålet.
→ Personer, der rejser fra et gult land eller en gul region i EU og Schengen, skal ikke vise
negativ test for at komme ombord på flyet hjem. Der vil fortsat være krav om test, når
man lander i lufthavnen i Danmark.

Orange

→ Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser, dog ikke for færdigvaccinerede
og deres medrejsende børn under 18 år eller tidligere smittede.
→ Erhvervsrejser anses for nødvendige rejser, men nødvendige rejser kan også fx være
deltagelse i begravelse, fødsel eller retssag. Du skal selv vurdere, om din rejse er
nødvendig eller ej.
→ Flere lande har skrappe krav om karantæne, test og dokumentation – også for
færdigvaccinerede og erhvervsrejsende. Så sæt dig godt ind i reglerne, før du rejser.
→ Som færdigvaccineret eller tidligere smittet kan du rejse uden krav om test og isolation
ved hjemkomst.
→ Færdigvaccineredes og tidligere smittedes medrejsende børn under 18 år er undtaget fra
isolationskrav efter hjemkomst men skal stadig testes ved indrejse.
→ Gravide og ammende, som rejser sammen med deres vaccinerede kæreste/ægtefælle
er undtaget fra isolationskrav efter hjemkomst men skal stadig testes ved indrejse.
Kæresten/ægtefællen skal leve op til de krav, der stilles for, at man kan betragtes som
færdigvaccineret.

Rød

→ Udenrigsministeriet fraråder alle rejser. Det gælder også for erhvervsrejsende,
færdigvaccinerede og tidligere smittede.
For at du betragtes som færdigvaccineret, skal der være gået mindst 14 dage og max 180
dage siden dit sidste stik, vaccinen skal være EMA-godkendt, du skal have fast bopæl og
have gennemført vaccineforløbet i et EU- eller Schengenland.

Når du rejser hjem til Danmark
Der er lovkrav om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation
efter hjemkomst fra en rejse.

Læs mere på coronasmitte.dk

