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Forlængelse af tiltag mod COVID-19 i
Danmark
Oftest stillede spørgsmål og svar fra Rigspolitiet om betydningen af regeringens tiltag mod spredning af
coronavirus/COVID-19.

Hent sideindhold som PDF
Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række tiltag med henblik på
at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand. De iværksatte
initiativer forlænges frem til 18. april 2020.
En effektiv indsats mod spredning af COVID-19 i Danmark kræver, at den enkelte dansker tager ansvar for at nedbringe antallet af
sociale kontakter og sikre behørig afstand til sine medborgere. Det gælder også inden for familien og vennekredsen.
Alle danskere opfordres derfor på det kraftigste til at udvise ansvarlighed også i påsken. Aflys påskefrokosten. Udsæt
familiebesøgene. Lad være med at tage på sightseeing rundt omkring i landet. Hold jer som udgangspunkt derhjemme.
Bødetakster for at overtræde restriktioner som følge af COVID-19

RIGSPOLITIET: FORBUD MOD ARRANGEMENTER OG FORSAMLINGER MED FLERE END 10 PERSONER
Om forbuddet
Der er indført midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l., hvor flere
end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private
arrangementer, begivenheder m.v.
Forbuddet hindrer ikke, at flere end 10 personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt fx i en butik, et
supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Tilsvarende gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog,
busser, fly, færger m.v.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads ikke er omfattet. Forbuddet finder heller ikke
anvendelse, hvis der er tale om en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, herunder
demonstrationer eller politiske møder.
Forbuddet gælder ikke i private hjem. Der opfordres dog kraftigt til aflyse planlagte private sammenkomster m.v. med
flere end 10 personer, generelt begrænse deltagerantallet mest muligt og følge de generelle anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Politiet får herudover mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig
på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med coronavirus/COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil
ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale
kontakter og holde behørig afstand.
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark
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Kan myndighederne forbyde større forsamlinger?
Ja. Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l., hvor flere end 10 personer er til
stede. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder
m.v.
Der er fastsat enkelte undtagelser fra forbuddet, herunder for private boliger.
Gælder forbuddet også i private boliger?
Nej. Forbuddet gælder ikke i private boliger. Der opfordres dog kraftigt til at aflyse planlagte private sammenkomster m.v.
med flere end 10 personer, generelt begrænse deltagerantallet mest muligt og følge de generelle anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Gælder forbuddet overalt i det offentlige rum?
Ja som udgangspunkt.
Men der må stadig gerne være flere end 10 personer, der på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt i fx en butik,
et supermarked, en lufthavn eller på en togstation.
Det samme gælder, at almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger mv.) og almindelig
tilstedeværelse på en arbejdsplads, som heller ikke er omfattet af forbuddet.
Generelt opfordres du til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig
afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Kan myndighederne forbyde spontane forsamlinger som lange køer?
Ja. Politiet får mulighed for at gribe ind på offentligt tilgængelige steder, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme
sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med coronavirus/covid-19.
Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe
antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.
Politiet kan påbyde personerne at forlade stedet.

Kan politiet forbyde ophold på visse steder?
Ja. Politiet kan nedlægge et midlertidigt forbud mod ophold på steder, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter
politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med COVID-19, og hvis det skønnes, at et påbud om at forlade
stedet ikke er tilstrækkeligt for at hindre smittefaren. Det kan eksempelvis være en park eller en legeplads.
Et opholdsforbud betyder, at det er ulovligt at tage ophold på stedet. Man må dog gerne bevæge sig området, hvis der er
tale om almindelig færden det pågældende sted fx en gåtur.
Et opholdsforbud kan udstedes i op til syv dage. Forbuddet skal offent-liggøres ved skiltning og på politiets hjemmeside.
Kan myndighederne forbyde demonstrationer på mere end 10 personer?
Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er ikke omfattet af forbuddet mod arrangementer
m.v. med flere end 10 tilstedeværende personer.
Gælder reglerne om forsamlinger også på sygehuse og lignende?
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark
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Nej. De nye regler gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis, som autoriserede
sundhedspersoner driver eller er ansat i.
Man har i andre lande set udgangsforbud. Har vi det herhjemme?
Nej. Der er ikke indført et udgangsforbud. Men politiet kan påbyde personer at forlade et sted, hvis der er flere end 10
personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med
COVID-19. Ved udøvelse af politiets skøn skal der tages hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende
smittefaren fra COVID-19.
Hvordan vil myndighederne håndhæve disse forbud og påbud?
Politiet kan bl.a. anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse af forbuddet
mod, at flere end 10 personer er til stede ved indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller
lignende.
Desuden er der hjemmel til bødestraf for overtrædelse af forbud og påbud efter bekendtgørelsen.
Hvad er straffen for en person, der ikke efterlever politiets påbud om at forlade et sted?
Politiet kan sanktionere med bøde for ikke at efterleve et påbud om at forlade et sted, og politiet kan om nødvendigt med
magt fjerne personer fra stedet.
Gælder der et afstandskrav i forbindelse med forsamlinger med et politisk eller meningsbefordrende øjemed?
Nej. Der findes ikke noget afstandskrav i forbindelse med forsamlinger med et politisk eller meningsbefordrende øjemed,
og der er således ikke mulighed for at opløse forsamlingen på grund af fare for smittespredning mv.
Forsamlinger med et politisk eller meningsbefordrende øjemed opfordres dog til at følge de generelle anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne om at holde afstand og undgå kontakt med andre mennesker.
Kan politiet udstede et påbud til personer, der opholder sig på en legeplads?
Ja. På en offentlig tilgængelig legeplads vil politiet have mulighed for udstede et påbud, hvis der befinder sig flere end 10
personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets
skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af
sociale kontakter og holde behørig afstand.
Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.
Må man afholde udendørs torvedage?
Ja. Som udgangspunkt vil opstilling af boder på et torv ikke være omfattet af forbuddet mod arrangementer m.v., hvor der
er flere end 10 personer til stede, hvis der alene sker salg af varer fra separate boder.
Politiet kan påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter
politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.
Politiet opfordrer til, at man følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde
behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Må man holde konfirmation på St. bededag?
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Ja. Det er ikke ulovligt at holde konfirmation, men der må højst være 10 personer til stede til den religiøse handling,
ligesom kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal være opfyldt.
Folkekirken har besluttet, atalle konfirmationer udskydes til efter pinse (den 1. juni 2020). Hvis man alligevel vælger at
holde fest, eksempelvis nonfirmation eller lignende, gøres opmærksom på følgende:
Det generelle forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer gælder ikke i private boliger. Men der opfordres på det
kraftigste til, at planlagte private sammenkomster m.v. med flere end 10 personer aflyses og at man helt generelt ikke
samles i større grupper hjemme. Der gøres også opmærksom på, at evt. gæster kan være i en særlig risikogruppe – fx
hvis de er 80 år eller ældre.
Hvis festen skal afholdes i et forsamlingshus eller en restaurant, er den omfattet af forbuddet og skal derfor aflyses.
Kan politiet forhåndsgodkende konkrete arrangementer?
Nej. Politiet kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder m.v.
Politiet kan alene vejlede borgerne om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med den udstedte
bekendtgørelse.
Gælder forbuddet mod forsamlinger af mere end 10 personer også brugen af offentlig transport?
Nej. Forbuddet gælder ikke almindelig brug af offentlig transport. Man må derfor gerne vente på et tog på stationen,
selvom der er flere end 10 personer til stede, ligesom der gerne må befinde sig mere end 10 personer i toget.
Selvom det ikke er forbudt, at der befinder sig flere end 10 personer samme sted, kan politiet dog påbyde personer at
forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
Rigspolitiet opfordrer dog til at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde
behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Må man opholde sig flere end 10 personer i et sommerhus?
Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende,
hvor der er flere end 10 personer til stede, gælder ikke i private boliger. En privat bolig omfatter både en privat helårsbolig
og en privat fritidsbolig, uanset om boligen er ejet eller lejet.
Politiet opfordrer dog kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om
hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Er "put and take" søer omfattet af forbuddet?
Som udgangspunkt nej. At fiske i en "put and take"-sø er ikke et arrangement, en begivenhed, aktivitet e.l., der er omfattet
af forbuddet mod at samles flere end 10 personer. Almindelige besøg ved en "put and take"-sø behøver derfor som
udgangspunkt ikke begrænses til 10 personer.
Hvis der derimod afholdes et egentligt arrangement, en begivenhed e.l. ved en "put and take"-sø, fx et arrangement hvor
flere end 10 personer fisker sammen, vil dette være omfattet af forbuddet. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om
der er tale om et arrangement, en begivenhed e.l. i det enkelte tilfælde.
Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder ved en "put and take"-sø, uden at
dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet e.l., kan politiet dog påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter
politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.
Politiet opfordrer dog kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om
hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
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Må man afholde cirkusforestillinger?
Nej. Det er Rigspolitiets vurdering, at en cirkusforestilling er omfattet af forbuddet mod større arrangementer,
begivenheder, aktiviteter eller lignende.

Må der være flere end 10 personer på et udendørs område, der er tæt omgivet af bygninger, eksempelvis en
fællesgård i et boligkompleks?
Hvis man bor i lejlighed, rækkehus eller lignende boligkompleks og har adgang til fælles udendørsarealer, skal man som
udgangspunkt ikke holde øje med, om man er flere end 10 personer, der samtidigt bruger arealet. Dog opfordres der til, at
man ikke mødes i større grupper med flere end 10 personer, generelt begrænse deltagerantallet i gruppen mest muligt og
følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om
hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Hvis der på det fælles udendørsareal befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør
en særlig fare for smitte med COVID-19, vil politiet have mulighed for at udstede et påbud. Politiets skønsudøvelse vil ske
under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og
holde behørig afstand.
Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.
Må man uddele gratis eller billige varer m.v.?
Det beror på en konkret vurdering. Hvis uddelingen eller salget har karakter af et arrangement m.v., der eksempelvis har
været annonceret på forhånd, og der er mere end 10 personer til stede, vil uddelingen eller salget være omfattet af
forbuddet. Det kan således være ulovligt at afholde og deltage i fx gratis uddeling af mad- eller drikkevarer annonceret via
opslag på de sociale medier, hvis det vurderes, at der er tale om et arrangement, og hvis flere end 10 personer er til stede.
Hvis uddelingen eller salget har karakter af et drive-in arrangement, hvor deltagerne ikke forlader bilen, er det dog
Rigspolitiets vurdering, at man gerne må gennemføre arrangementet med mere end 10 personer til stede. Forlader
deltagere bilen under arrangementet, kan politiet imidlertid påbyde deltagerne at forlade stedet, hvis der befinder sig flere
end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
Hvis uddelingen eller salget ikke har karakter af et arrangement m.v. skal retningslinjerne for almindeligt salg følges,
herunder skal fysiske og juridiske personer:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger
om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunderne og besøgende.
Sikre at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af
ikke-emballerede fødevarer.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne og besøgende kan holde behørig afstand – også i
købssituationer.
Politiet har endvidere mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på
samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19, eksempelvis i en kø til udlevering. Politiets
skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af
sociale kontakter og holde behørig afstand.
Må man afholde eller deltage i en fest?
Som udgangspunkt nej. En fest afholdt i et festlokale, på en restaurant m.v. med deltagelse af flere end 10 personer er
omfattet af forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l.,
f
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hvor der er flere end 10 personer til stede.
Forbuddet gælder dog ikke i private boliger. Rigspolitiet opfordrer dog til at man følger sundhedsmyndighedernes generelle
anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Er det forbudt at udleje et festlokale?
Nej. Der foreligger ikke forbud mod selve udlejningen af et festlokale.
Der er dog forbud mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og
lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede.

RIGSPOLITIET: NATKLUBBER, VÆRTSHUSE, RESTAURANTER, SPILLEHALLER M.FL.
Om forbuddet
Der er indført et midlertidigt forbud mod natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer m.v. Der er også
indført midlertidigt forbud mod at servere for gæster i restauranter og på caféer m.v.
Det vil fortsat være muligt for restauranter og caféer m.v. at levere mad og drikke ud af huset (take away), såfremt de
overholder en række krav.

Skal restauranter holde lukket?
Der indføres et midlertidigt forbud mod at servere for gæster i restauranter og på caféer m.v. Det vil dog fortsat være muligt
for restauranter og caféer m.v. at sælge mad og drikke ud af huset (take-away).
Alle restauranter og caféer m.v., der sælger mad og drikke ud af huset, skal:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokaler-ne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger
om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
Sikre at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af
ikke-emballerede fødevarer.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunder og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Hvad har politiet af sanktionsmuligheder, hvis en fysisk eller juridisk person ikke overholder reglerne om lukning
af lokaler m.v.?
Hvis fx en restauratør, frisør eller biografejer ikke overholder forbuddet om at holde sine lokaler lukket for offentligheden,
kan den pågældende straffes med bøde.
Desuden kan en fysisk eller juridisk person – som ikke skal holde sine lokaler lukket for offentligheden – straffes med
bøde, hvis den pågældende ikke overholder kravene om at:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark
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Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og andre besøgende.
Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af
ikke-emballerede fødevarer.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunder og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
Politiet kan herudover påbyde en fysisk eller juridisk person at lukke sine lokaler for offentligheden i en nærmere bestemt
periode, hvis politiet skønner, at den fysiske eller juridiske person ikke overholder kravene ovenfor, og at der ikke er udsigt
til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde kravene. Politiet kan udstede en bøde, hvis den fysiske eller
juridiske person undlader at efterkomme påbuddet.
Skal værtshuse og andre udskænkningssteder holde lukket?
Ja. Diskoteker, natklubber, barer, værtshuse og vandpibecafeer mv. skal midlertidigt holde lukket.
Hvad er straffen for ikke at efterleve forbuddene, fx for natklubsejere, der holder åbent?
Man kan straffes med bøde.
Hvad er definitionen på en spillehal?
En spillehal er en hal, hvor der spilles med penge som indsats, eksempelvis ved spillemaskiner. Fysiske og juridiske
personer skal derfor holde spillehaller lukket for offentligheden.
Må man have fx en bland-selv salatbar på et takeaway-sted?
Ja. Det må man som udgangspunkt godt. Take-away stederne opfordres dog til at tænke på smittefaren, og i stedet for
lade personalet blande salaten for kunderne.
Skal en pølsevogn holde lukket?
Nej. En pølsevogn må holde åbent for offentligheden med henblik på at sælge mad og drikkevarer, når maden ikke
indtages ved pølsevognen. Pølsevognen skal derfor indrette sig på en sådan måde, at der alene sælges take-away.
Pølsevognene skal overholde samme krav, som restauranter, cafeer m.v., der sælger mad og drikke ud af huset, nemlig at:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og andre besøgende.
Sikre at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne bruger handsker ved salg af ikke-emballerede
fødevarer.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunder og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Skal en netcafé holde lukket?
Ja. En netcafé vurderes at være sidestillet med et sted, hvor der udøves fritidsaktiviteter. Netcaféer skal derfor holde
lukket.

Må kiosker med tilstødende spillehal holde åbent?
Selve kiosken må gerne holde åbent, men den tilstødende spillehal skal holdes lukket.
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark
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Må restauranter og caféer, der ligger inde i et indkøbscenter eller en arkade, holde åbent?
Ja. Hvis der fra restauranter og caféer udelukkende sælges takeaway, det vil sige mad og drikkevarer, der ikke indtages på
serveringsstedet, er der ikke tale om et serveringssted, men om en dagligvarebutik. Dagligvarebutikker inde i
indkøbscentre må gerne holde åbent.
Må kantinen i en virksomhed, der ikke er lukket ned, servere mad til sine ansatte?
Ja. Kantiner i virksomheder eller institutioner, der ikke er lukket ned, kan servere mad. Det gælder også i de tilfælde, hvor
kantinen drives af en anden selvstændig virksomhed.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør i denne forbindelse overholdes, således at lokalerne så vidt muligt indrettes på en
sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for brugere af kantinen at holde afstand til hinanden
og så vidt muligt stille vand og sæbe eller håndsprit til rådighed.

RIGSPOLITIET: ARKADER, BUTIKS- OG STORCENTRE M.FL.
Om forbuddet
Der er indført midlertidigt forbud mod, at storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader, basarer m.v., hvor et større
antal personer færdes indendørs, holder åbent. Forbuddet omfatter ikke dagligvarebutikker og apoteker beliggende i
storcentre m.v. og direkte adgangsveje hertil, ligesom det ikke gælder direkte adgange til kollektiv trafik.

Må storcentre holde åbent?
Nej. Der indføres et midlertidigt forbud mod, at storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader, basarer mv. holder
åbent.
Forbuddet omfatter dog ikke de dagligvarebutikker, apoteker eller specialforretninger med medicinsk udstyr, der ligger i
storcentre mv.
Direkte adgange til kollektiv trafik er heller ikke omfattet af forbuddet.
Kan en pakkeshop i et storcenter holde åbent?
Som udgangspunkt nej, fordi indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer skal holdes lukket for offentligheden.
Undtaget er alene dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr, som kan holde åbent.
Hvis pakkeshoppen befinder sig inde i en butik, som gerne må holde åbent, må pakkeshoppen gerne holde åbent, blot den
samtidig lever op til betingelserne om gulvareal, adgang til vand og sæbe eller håndsprit mv.

Må en blomsterbutik i et storcenter holde åbent?
Nej. Som udgangspunkt skal indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer holdes lukket. Undtaget herfra er alene
dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.
Hvis blomsterforretningen befinder sig inde i en af disse butikker, må den gerne holde åbent, men den skal leve op til
betingelserne om gulvareal, adgang til vand og sæbe og/eller håndsprit m.v.
Må et udendørs butikscenter holde åbent?
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark
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Ja. Et udendørs butikscenter falder uden for bestemmelsen, idet der ikke er tale om et "lokale", men individuelle
forretninger. Det er at sammenligne med fx en gågade, hvor forretningerne også gerne må holde åbent.
De forretninger i butikscenteret, der holder åbent, skal leve op til betingelserne om gulvareal per person, indretning af
lokalerne således at smittefare minimeres, adgang til vand og sæbe eller håndsprit, opsætning af informationsmateriale,
medarbejderes brug af handsker og overholdelse af anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd m.v.
Må delvist overdækkede butikscentre og arkader holde åbent?
Det beror på en konkret vurdering.
Forretninger beliggende i et delvist overdækket butikscenter eller delvist overdækket arkade vurderes at falde uden for
bestemmelsen, idet overdækket ikke betragtes som et lokale, hvis der fx alene er tale om et overdække uden endevægge.
De anses derfor for sammenlignelige med gågader og udendørs butikscentre, der gerne må holde åbent.
Forretninger, der holder åbent, skal leve op til betingelserne om gulvareal pr. person, indretning af lokalerne således at
smittefare minimeres, adgang til vand og sæbe eller håndsprit, opsætning af informationsmateriale, medarbejderes brug af
handsker og overholdelse af anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd mv.

Kan forretninger beliggende i en overdækket arkade holde åbent, hvis kunderne alene kan benytte forretningernes
bagdør?
Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Det vurderes, at forretninger beliggende i en overdækket arkade som udgangspunkt kan holde åbent, hvis kunderne fx
alene kan få lovlig adgang til butikken via en bagdør direkte ud til det fri. Det bemærkes, at anden relevant lovgivning i den
forbindelse ligeledes skal iagttages, ligesom kravene fra brandmyndighederne skal overholdes.
De forretninger, der holder åbent, skal leve op til betingelserne om gulvareal pr. person, indretning af lokalerne således at
smittefare minimeres, adgang til vand og sæbe eller håndsprit, opsætning af informationsmateriale, medarbejderes brug af
handsker og overholdelse af anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd mv.
Må en dyrehandler holde åbent i overdækket center?
Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
En dyrehandler i et indkøbscenter eller en arkade mv. kan holde åbent, hvis den hovedsageligt sælger dagligvarer til dyr,
herunder dyrefoder og medicin.
Hvis dyrehandleren hovedsageligt sælger legetøj og møbler til dyr, vil der ikke være tale om en dagligvarebutik, og den vil
derfor skulle holde lukket.
De forretninger, der holder åbent, skal leve op til betingelserne om gulvareal pr. person, indretning af lokalerne således at
smittefare minimeres, adgang til vand og sæbe eller håndsprit, opsætning af informationsmateriale, medarbejderes brug af
handsker og overholdelse af anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd mv.

RIGSPOLITIET: LUKNING AF INDENDØRS SPORTS- OG FRITIDSFACILITETER M.FL.
Om forbuddet
Der er indført midlertidigt forbud mod, at indendørs sports- og fritidsfaciliteter m.v., herunder bade- og legelande,
biografer, teatre og fitnesscentre holder åbent. Forbuddet omfatter ikke faciliteter til nødvendig genoptræning.
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Kan indendørs sports- og fritidsfaciliteter holde åbent?
Der er indført et midlertidigt forbud mod at holde åbent i indendørs sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, badeog legelande, svømmehaller, træningscentre, biografer og teatre for offentligheden. Forbuddet omfatter ikke faciliteter til
nødvendig genoptræning.
Skal offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner holde lukket?
Ja. Offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner skal lukke deres lokaler for offentligheden.
Skal andre trossamfund end folkekirken holde lukket?
Ja. Andre trossamfund skal ligesom folkekirken holde sine lokaler lukket for offentligheden. Det betyder, at fx kirker,
moskeer, synagoger og lignende lokaler er omfattet af kravet om lukning. Der kan derfor ikke afholdes gudstjenester,
fredagsbøn, messe, bøn, andagt o.l.
Må campingpladser og feriecentre holde åbent?
Ja. Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter, men visse tilhørende aktiviteter som f.eks. legeland,
badeland, spillehaller m.v. skal holdes lukket.
Restauranter og caféer på campingpladser og feriecentre må holde åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der
ikke indtages på salgsstedet (take-away). Andre lokaler på campingpladser eller feriecentre såsom kiosker, fællesrum,
fælleskøkken samt bad- og toiletfaciliteter, må ligeledes gerne holde åbent.
Restauranter og caféer (take-away) samt andre lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og andre besøgende.
Sikre, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af
ikke-emballerede fødevarer.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunder og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at
holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Må en ridehal anvendes til rideundervisning?
Nej. Der er indført et midlertidigt forbud mod at holde lokaler til sports- og fritidsaktiviteter åbent for offentligheden. Dette
omfatter også sports- og fritidsaktiviteter i ridehaller.
Må private opstaldere møde op og pleje deres heste, herunder motionere dem i en ridehal?
Man må gerne møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for,
at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske,
adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.
I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om
dagen.
Motionering i ridehal
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I forhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri
bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter eller longering. Dvs. at
motionering generelt er et krav.
Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering
gerne foretages i en ridehal. Der må dog ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter
af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes.
Må rideskoler og stutterier m.v. med ridehal benytte denne til motionering af heste?
Ja. Ejere og ansatte på rideskoler og stutterier må gerne motionere rideskolens eller stutteriets heste i ridehallen, idet der
efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om
ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter eller longering. Dvs. at motionering generelt er et krav.
Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, må motionering
gerne foretages i en ridehal.
Men der må ikke foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter,
og forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer skal fortsat overholdes.
Er private foreningers lokaler omfattet af kravet om lukning?
Ja. Fysiske og juridiske personer skal holde visse lokaler lukket for offentligheden. Det midlertidige forbud gælder derfor
også foreninger, fonde m.v.
Må foreninger fortsætte undervisning og holdtræning mv.?
Nej. Lokaler, hvori der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder fx svømmehaller og træningscentre, skal holdes lukket
for offentligheden. Det midlertidige forbud gælder også foreninger fx gymnastiskforeninger.
Må udendørs træningsfaciliteter etableres/benyttes?
Ja. Det er Rigspolitiets vurdering, at træningsfaciliteter, som befinder sig eller flyttes ud under åben himmel eller ud, så de
ikke længere kan vurderes som værende placeret i et lokale, fortsat kan benyttes.
Hvis træningsfaciliteterne er offentligt tilgængelige, kan politiet, såfremt der befinder sig flere end 10 personer på
træningsfaciliteterne, uden at der er tale om en egentlig aktivitet eller begivenhed, påbyde personerne at forlade stedet,
hvis politiet skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen
til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig
afstand.
Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.
Afholdes der fælles træningsaktiviteter på et offentlig tilgængeligt sted, vil dette som udgangspunkt være omfattet af reglen
om, at der ikke må deltage flere end 10 personer i en sådan aktivitet eller begivenhed.
Må zoologiske haver, safariparker og forlystelsesparker holde åbent?
Ja, zoologiske haver, safariparker og forlystelsesparker må gerne holde åbent, og man må gerne besøge dem. Der må
dog ikke inde i zoologiske haver, safariparker eller forlystelsesparker afholdes eller deltages i arrangementer,
begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der deltager mere end 10 personer.
Politiet kan i zoologiske haver, safariparker eller forlystelsesparker påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig
flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.
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Visse lokaler inde i zoologiske haver, safariparker og forlystelsesparker som fx indendørs legeland og spillehaller skal
holde lukket. Restauranter og caféer kan holde åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på
salgsstedet.
Alle lokaler, der er åbent for offentligheden i zoologiske haver, safariparker eller forlystelsesparker skal:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og andre besøgende.
Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne skal bruge handsker ved salg og anden udlevering af ikkeemballerede fødevarer.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunder og andre besøgende kan holde behørig afstand – også i
købssituationer.
Dette er fx souvenirbutikker eller indendørs dyreanlæg.
Det anbefales, at zoologiske haver, safariparker og forlystelsesparker overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Er en tur på golfbanen omfattet af forbuddet?
Som udgangspunkt nej. At spille golf vil som udgangspunkt ikke omfattes af forbuddet. Afholdes et arrangement, en
begivenhed eller en aktivitet i golfklubben, på golfbanen m.v., hvor der er flere end 10 personer til stede, vil det efter en
konkret vurdering kunne defineres som et udendørs arrangement, en begivenhed eller en aktivitet, som der er forbud mod
afholdelsen af.
Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder på en golfbane, uden at dette er et
arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets
skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
Politiet opfordrer dog kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om
hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Må en ansat i et fitnesscenter mv. uploade træningsvideoer eller lignende fra centeret?
Ja. Hvis fitnesscenteret mv. fortsat er lukket for offentligheden, er det Rigspolitiets vurdering, at der ikke er noget til hinder
for, at et fitnesscenter lægger træningsvideoer mv. op på sociale medier mv., hvor en instruktør viser øvelser, som
kunderne kan lave hjemmefra.
Må man afholde et drive-in arrangement, fx drive-in bio eller drive-in banko?
Ja. Det er Rigspolitiets vurdering, at man gerne må afholde drive-in arrangementer, når der er tale om et arrangement,
hvor deltagere ikke forlader bilen for at deltage.
Forlader deltagere bilen under arrangementet, kan politiet imidlertid påbyde deltagerne at forlade stedet, hvis der befinder
sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
Må klatreparker holde åbent?
Ja. Det er Rigspolitiets vurdering, at klatreparker gerne må holde åbent.
Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end
10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.
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Alle lokaler, der er åbent for offentligheden i klatreparken skal desuden:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og andre besøgende.
Sikre at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne bruger handsker ved salg og anden udlevering af
ikke-emballerede fødevarer.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunder og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
Det anbefales, at klatreparken overholder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde
behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

RIGSPOLITIET: RELIGIØSE HANDLINGER M.FL.
Om forbuddet
Offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner samt andre trossamfund skal som udgangspunkt holde lukket.
Der kan gennemføres dåb, vielse og lignende religiøse i folkekirken og i andre trossamfund – dog må der højst være 10
personer til stede og kravene til gulvareal, indretning, information og muligheden for god hygiejne skal være opfyldt.
Begravelser og bisættelse må afholdes uden begrænsningen på højst 10 personer. Men også ved begravelser og
bisættelser i folkekirken og i andre trossamfund skal kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god
hygiejne overholdes.

Hvad med kirkelige og andre religiøse begivenheder som konfirmationer og begravelser. Må de gennemføres?
Offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner og trossamfund uden for folkekirken skal som udgangspunkt holde deres
lokaler lukket for offentligheden. Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken må dog afholde religiøse handlinger som
dåb og vielser – dog må der højst være 10 personer til stede, ligesom kravene til gulvareal, indretning, information og
mulighed for god hygiejne skal være opfyldt.
Begravelser og bisættelser må afholdes uden begrænsningen på 10 personer dog skal kravene til gulvareal, indretning,
information og mulighed for god hygiejne være opfyldt.
Kan gudstjenester eller bøn betragtes som et meningsbefordrende øjemed?
Nej. Sædvanlig gudstjeneste eller bøn, fx fredagsbøn, er ikke et meningsbefordrende øjemed.
Må kirker afholde drive-in gudstjeneste?
Ja. Det er Rigspolitiets vurdering, at man gerne må afholde drive-in arrangementer, herunder en drive-in gudstjeneste, når
der er tale om et arrangement, hvor deltagere ikke forlader bilen for at deltage.
Forlader deltagere bilen under arrangementet, kan politiet imidlertid påbyde deltagerne at forlade stedet, hvis der befinder
sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19 ved
disse arrangementer.
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RIGSPOLITIET: NYE KRAV TIL BUTIKKER, SUPERMARKEDER M.FL.
Om kravene
Der er indført nye krav og retningslinjer til butikker, supermarkeder m.v. med henblik på at sikre god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd, herunder behørig afstand mellem kunderne. Regeringen og myndighederne vil fortsat have
fokus på at sikre nedbringelse af sociale kontakter og behørig afstand m.v. i detailhandlen.
Alle butikker og virksomheder i detailhandlen skal:
- Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
- Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig
adfærd.
- Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på coronavirus/COVID-19, bør isolere sig i
hjemmet.
- Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
- Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
- Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.
- Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne kan holde behørig afstand - også i købssituationer.

Må butikker og supermarkeder fortsat holde åbent?
Ja. Butikker, supermarkeder og andre virksomheder i detailhandlen må holde åbent, men der stilles en række nye krav til
dem om at:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsen anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
Sikre at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af
ikke-emballerede fødevarer.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunder og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer skal dog holde lukket for offentligheden, dog ikke dagligvarebutikker,
apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr, som ligger i fx et indkøbscenter.
Skal kunder i supermarkedet bære handsker?
Nej. Ifølge bekendtgørelsen er det alene medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, der skal bære
handsker, og dette alene ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer.
I forhold til kunderne fremgår det af bekendtgørelsen, at butikkerne så vidt muligt skal stille vand og sæbe eller håndsprit til
rådighed for kunder og de besøgende.
Hvad forstås ved dagligvarebutikker?
Ved dagligvarebutikker forstås butikker, som hovedsageligt sælger dagligvarer. Dagligvarer skal forstås som varer, der
forbruges samtidig med, at de bruges. Dagligvarer er fx madvarer, drikkevarer, tobaksvarer, artikler til personlig pleje og
husholdningsartikler.
Følgende butikker er fx omfattet som dagligvarebutikker*:
Matas og Normal
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Skjold Burne
Helsekostbutikker
Slikbutikker
Kiosker
Ostehandlere
Bagere
*Listen er ikke udtømmende

Bemærk, at der i hvert tilfælde vil være tale om en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om en dagligvarebutik.
Er det tilladt at holde åbent for salg af bland-selv-slik?
Ja. Der må gerne ske salg af bland-selv-slik. Dette gælder både butikker, der hovedsageligt sælger bland-selv-slik og
andre butikker, der har bland-selv-slik som en del af deres samlede sortiment, fx Føtex eller Bilka.
Butikker, der sælger blandt-selv-slik, skal:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og andre besøgende.
Sikre at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne bruger handsker ved salg af ikke-emballerede
fødevarer.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunder og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Kan ansatte straffes for overtrædelse af forbuddet om at holde visse lokaler lukket?
Nej. Politiet kan alene pålægge fysiske og juridiske personer at holde visse lokaler lukket for offentligheden. Det skal
forstås som indehaveren af virk-somheden og ikke de ansatte lønmodtagere.
Hvad forstås ved en ”specialbutik, der sælger medicinsk udstyr”?
Ved specialforretninger med medicinsk udstyr forstås forretninger, der forhandler eksempelvis høreapparater og
kontaktlinser. Alle specialforretninger der forhandler medicinsk udstyr skal være registreret hos Lægemiddelstyrelsen. En
oversigt over hvilke specialforretning m.v. der er registreret, kan findes her:
Lægemiddelstyrelsen: Registrerede fabrikanter, EU-repræsentanter, importører og distributører af
medicinsk udstyr
Butikker, der sælger medicinsk udstyr skal:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per kunde.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og andre besøgende.
Sikre at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne bruger handsker ved salg af ikke-emballerede
fødevarer.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så kunder og besøgende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
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RIGSPOLITIET: FORRETNINGER MED TÆT KONTAKT TIL KUNDER, FX FRISØRER
Om forbuddet
Der er indført et midlertidigt forbud mod liberale serviceerhverv, hvor der ikke kan sikres behørig afstand mellem
udbyder og kunde, herunder frisører, tatovører, massører, kosmetologer m.v. Sundhedsfaglig behandling udført af
autoriserede sundhedspersoner, på fx private sygehuse og klinikker, m.v. er ikke omfattet.

Skal forretninger med tæt kontakt til kunder - som fx frisører - holde lukket?
Ja. Der indføres et midlertidigt forbud mod, at tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker,
frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og
solarier holder åbent. Det midlertidige forbud gælder også intimmassageklinikker m.v.
Forbuddet omfatter ikke fx private sygehuse og klinikker m.v., som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
Er det fortsat et anerkendelsesværdigt formål, hvis erhvervsdrivende, der bor i Sverige, ønsker indrejse i Danmark
for fx at udføre administrativt arbejde i deres lukkede butik?
Ja. Det må anses for et anerkendelsesværdigt formål, jf. de nye regler for grænsekontrol, hvis fx en selvstændigt
erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark og bor i Sverige, skal indrejse.
Det vurderes derfor, at det fortsat må anses for at være et anerkendelsesværdigt formål, hvis fx en frisør, som holder lukket
for kunder for ikke at sprede smitte, møder ind i butikken og foretager administrativt arbejde, rengøring mv.
Skal fodterapeuter og andre statsautoriserede behandlere holde lukket?
Nej. De nye regler gælder ikke for offentlige og private hospitaler og klinikker, samt private praksis og forretninger, som
autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
Statsautoriserede sundhedspersoner omfatter personer der er registreret i Autorisationsregisteret inden for følgende
grupper:
Sygeplejerske
Social- og sundhedsassistent
Læge
Tandlæge
Ambulancebehandler
Bandagist
Behandlerfarmaceut
Bioanalytiker
Ergoterapeut
Fodterapeut
Fysioterapeut
Jordemoder
Kiropraktor
Klinisk diætist
Klinisk tandtekniker
Osteopat (herunder osteopater uden autorisation, der praktiserer i henhold til overgangsordningen)
Optometrist
Radiograf
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Tandplejer

Må en køreskole afholde teoriundervisning og køretimer?
Ja. Såfremt der er mindre end 10 personer tilstede i lokalet, må teoriundervisning gerne afholdes. Såfremt undervisningen
foregår i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal køreskolen endvidere overholde kravene om at:
Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal per køreskoleelev.
Sikre at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for køreskoleeleverne og andre besøgende.
Sikre at lokalerne er indrettet på en måde, så køreskolelever og besøgende kan holde behørig afstand.
Praktisk køreundervisning må ikke afholdes, da der ikke kan sikres den fornødne afstand mellem elev og underviser. Det
midlertidige forbud gælder ikke køreundervisning på motorcykel, såfremt underviser og elev betjener hver deres køretøj
samt køreundervisning, der er rettet direkte mod at bidrage til erhvervsmæssig transport af gods eller personer eller mod at
bidrage til et effektivt beredskab.
Køreskolerne opfordres dog kraftigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om
hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Det bemærkes, at politiet for tiden ikke afholder køre- og teoriprøver, bortsat fra prøver til storvognskategorierne.
Må erhvervsdrivende, fx frisører og massører, tilbyde serviceydelser i kundens private bolig?
Ja. Det er Rigspolitiets vurdering, at lovgivningen ikke er til hinder for, at erhvervsdrivende, som leverer tjenesteydelser,
som indebærer tæt fysisk
kontakt til kunder, fx frisører og massører, kan fortsætte deres arbejde uden for deres lokaler. Det midlertidige forbud
omfatter alene lukningen af visse erhvervsdrivendes lokaler for offentligheden.
De erhvervsdrivende opfordres dog kraftigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne
om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Hvad skal en borger, der har fået en betinget frakendelse af førerretten, og som har fået en frist til at generhverve
sin førerret, gøre, når der ikke af-holdes køreprøver mv.?
Politiets Administrative Center (PAC) besvarer en række spørgsmål om kørekort på deres hjemmeside:
Politiets Administrative Center

Må en frisør holde åbent for at udlevere og tilpasse parykker?
Nej. Frisører skal holde deres lokaler lukket for offentligheden.
Hvordan skal erhvervsdrivendes lokaler forstås? Er der fx også krav om lukning af klinikker og saloner mv., som
er i private boliger?
Erhverv som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, såsom frisører, tatovører, massageklinikker mv.,
skal holde deres lokaler lukket for offentligheden.
Det er Rigspolitiets vurdering, at der i denne sammenhæng vil være tale om et erhvervsmæssigt lokale, som skal holdes
lukket for offentligheden, såfremt erhvervet drives i egen bolig, hvad enten dette foregår i private lokaler eller i en dertil
indrettet salon, klinik mv.
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Må frisører, spa-, kropspleje, skønheds- og massageklinikker m.v. holde åbent, hvis der udelukkende sker salg af
shampoo, cremer og andre produkter til personlig pleje?
Nej. Frisører og spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker skal holde deres lokaler lukket for offentligheden.
Må skønhedsklinikker holde åbent?
Det beror på en konkret vurdering af den enkelte klinik.
Skønhedsklinikker skal som udgangspunkt holde deres lokaler lukkede for offentligheden. Den pågældende klinik kan dog
holde åbent, hvis autoriserede sundhedspersoner driver klinikken eller er ansat i den, da sådanne klinikker ikke er omfattet
af bestemmelserne om lukning. Dette gælder også i forbindelse med kosmetiske behandlinger, som klinikken udfører.
Klinikkerne vil ikke skulle overholde kravene til gulvareal, adgang til vand og sæbe og/eller håndsprit m.v.
Klinikkerne opfordres dog til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om
at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

RIGSPOLITIET: ØVRIGE TILTAG
Lukning af dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud
Elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser- og videregående uddannelser m.v. er sendt hjem.
Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, folkekirkens kirkebygninger og aktiviteter i sognegårde m.v., biblioteker,
fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er lukket.
Alle skoler og dagtilbud er lukket.

Hjemsendelse af offentligt ansatte
Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, er sendt hjem. Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår
udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt.
De hjemsendte medarbejdere skal fortsat så vidt muligt arbejde hjemmefra.
Den forlængede hjemsendelsesperiode skal samtidig bruges til at få afviklet noget frihed (afspadsering, ferie m.v.),
ligesom det er aftalt på dele af det private arbejdsmarked. Parterne på det offentlige arbejdsmarked opfordres derfor til
at gå i dialog og aftale en konkret model for afvikling af frihed under hjemsendelsen.

Opfordring til private arbejdsgivere
Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra m.v., og at der alene afholdes fysiske
møder m.v., hvis det er absolut nødvendigt, ligesom der bør tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig
adfærd på arbejdspladsen.

Begrænsning af offentlig transport
Der er taget en række tiltag med henblik på at begrænse trængsel i den kollektive trafik. Der køres for at sikre afstand
mellem passagererne med størst mulig kapacitet i togene på de enkelte afgange, ligesom DSB har indført
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pladsbilletkrav på alle fjern- og regionaltog. Passagermængderne er reduceret med ca. 80 pct., og køreplanerne
tilpasses med henblik på at sikre, at trafikken kører stabilt og forudsigeligt for det kritiske personale, der skal bruge den.
Regeringen og myndighederne vil fortsat have fokus på indsatsen mod trængsel i den kollektive trafik.

Midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud
Der er med virkning fra lørdag den 14. marts kl. 12.00 og frem til foreløbigt den 13. april 2020 iværksat tiltag, der
indebærer, at personer, der ønsker at indrejse i Danmark, og som ikke er danske statsborgere eller bor i Danmark, må
forvente at blive afvist ved de danske grænser, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen og
ikke har synlige symptomer, der kan stamme fra COVID-19.
Regeringen vil inden 13. april beslutte, om grænsekontrollen skal forlænges, herunder i lyset af en eventuel EUbeslutning om at forlænge indrejseforbuddet til EU/Schengen-området.
En række Schengen-lande har indført midlertidig grænsekontrol. EU's stats- og regeringschefer tilsluttede sig desuden
den 17. marts 2020 et forslag fra EU-Kommissionen om at indføre indrejseforbud til hele EU-/Schengen-området til og
med16. april 2020. EU's stats- og regeringschefer forventes inden udløbet at drøfte spørgsmålet om eventuel
forlængelse af indrejseforbuddet.

Skærpede rejsevejledninger
Udenrigsministeriet har løbende skærpet sine rejsevejledninger, og 17. marts 2020 blev opdelingen af verden i røde og
orange områder fastfrosset. Danskere, der returnerer fra en udlandsrejse, opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14
dage, og alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes.

Personer, der vender tilbage til Danmark fra udlandet
I lyset af, at der med virkning fra den 14. marts 2020 er indført midlertidig grænsekontrol med indrejserestriktioner ved
alle danske grænser, ophæves det forbud mod flyvninger til Danmark fra røde områder, der blev indført med virkning fra
den 11. marts 2020.
Danskere, der returnerer fra en udlandsrejse, opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage. De pågældende bør
under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den
kollektive trafik, og være særligt opmærksomme på symptomer på coronavirus/covid-19.
De pågældende vil være omfattet af den udvidede ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge
som følge af coronavirus/covid-19, som regeringen fremsatte lovforslag om den 13. marts 2020, og som blev vedtaget
den 17. marts 2020.
Det skal sikres, at tilbagevendte danskere, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren
eller området for socialt udsatte, hurtigst muligt står til rådighed for deres arbejdsgiver, medmindre de pågældende er
smittet med coronavirus/COVID-19.
Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt
udsatte, og som vender tilbage fra en udlandsrejse, kan kontakte deres arbejdsgiver med henblik på at få testet de
pågældende medarbejdere for smitte med coronavirus/covid-19 og på den baggrund og i lyset af rejsehistorik mv.
foretage en individuel vurdering af, om det vil være forsvarligt at lade den pågældende starte på arbejde.
Sundhedsstyrelsen vil snarest opdatere sine retningslinjer, således at medarbejdere, der varetager kritiske funktioner,
efter en konkret vurdering kan blive testet, selv om de kun har milde symptomer, med henblik på hurtig raskmelding.
Den hidtidige opdeling af verden i røde og orange områder fastfryses, og den nuværende farveopdeling pr. 17. marts
2020 fastholdes uændret, i første omgang frem til 13. april 2020. Farvekoderne i de enkelte rejsevejledninger på um.dk
tilpasses ikke i perioden, idet løbende ændringer i rejserestriktioner og nye tiltag på landsniveau reflekteres på de
enkelte ambassaders respektive hjemmesider.
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