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Nye rejsevejledninger fra
Udenrigsministeriet
Lande opgraderet til ”Gult”
•
•
•
•

Spanien
Tyskland
Frankring
Østrig

Rejsende opfordres til at være opmærksomme på deres egen
personlige sikkerhed og huske at holde sig opdateret
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Hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum
• Begræns fysisk kontakt, dvs. undgå håndtryk, kindkys og
kram.
• Hold dig hjemme ved sygdom. Personer, som har symptomer,
bør kontakte deres læge telefonisk og således begrænse
lægebesøg eller ophold i venteværelser mest muligt.
• Vask hænder hyppigt og grundigt.
• Brug håndsprit/vådservietter.
• Udvis god hosteetikette – nys eller host ikke på andre.
• Vær særligt opmærksom på hensigtsmæssig adfærd på steder,
hvor der færdes mange mennesker, eksempelvis offentlige
transportmidler.
• Ved særligt opmærksom på hensigtsmæssig adfærd ved besøg
hos ældre eller syge.
• Ældre og personer med kronisk sygdom bør nøje overveje
deres deltagelse i større arrangementer mv.
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Arrangementer med mere end 1.000
deltagere
Regeringen opfordrer arrangører af arrangementer med et
forventet deltagerantal på 1.000 eller flere til at udskyde eller
aflyse de pågældende arrangementer.
Opfordringen gælder indtil videre arrangementer, der skal finde
sted i marts 2020
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Arrangementer med færre end 1.000
deltagere
• Arrangøren skal forholde sig til om smitterisikoen ved det
konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller
aflyse arrangementet.
• Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, som er
samlet, samt den fysiske afstand imellem deltagerne under
arrangementet.
• Indendørs arrangementer vil normalt medføre større
smitterisiko end udendørs arrangementer.
Eksempelvis vil smitterisikoen ved et indendørs arrangement for
primært ældre mennesker således være langt større end ved et
udendørs arrangement for børn med få tilskuere. Det kan
samtidig have betydning, om der forventes at være udenlandske
deltagere i arrangementet.
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Hvis man afholder arrangementer <1.000
Regeringen opfordrer til :
• At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man
fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på
luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne og
hosteetikette samt adfærd).
• At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller
vådservietter.
• At placere stole med større afstand end normalt, og at sikre, at
deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede
forhold end normalt.
• At holde øje med, om der findes personer, som har udtalt hoste
og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør
deltage i arrangementet.
• At tage kontakt til myndighederne på den myndighedsfælles
hotline (+ 45 70 20 02 33) og/eller Sundhedsstyrelsens
døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 72 22 74 59), hvis
man har behov for rådgivning.
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Yderligere information

www.coronasmitte.dk
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