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Rigspolitiets Kommunikationsafdeling har i 
regi af den Nationale Operative Stab (NOST) 
det overordnede koordinerende ansvar for den 
fælles myndighedskommunikation om Covid-19. 

Opgaven varetages i Det Centrale Operative 
Kommunikationsberedskab (DCOK), som har 
fast plads i NOST. Koordination og styring i 
regi af DCOK sker i overensstemmelse med 
sektoransvarsprincippet. 

Myndighedsarbejdet om Covid-19 har været 
præget af hyppige ændringer i situationsbilledet, 
hvilket også har stillet store krav til kommunika-
tionsindsatsen. Det gælder ikke mindst i forhold 
til at informere om nye retningslinjer og restrikti-
oner samt understøtte budskaber om behov for 
adfærdsændringer.  

Rapporten er en status på politiets kommunika-
tion til danskerne i den indledende fase af coro-
nakrisen, hvilket vil sige i perioden fra begyndel-
sen af marts til slutningen af april 2020.  

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten 
har politiet i samarbejde med YouGov Danmark 

gennemført en undersøgelse af effekten af politi-
ets kommunikation om Covid-19 (Se boks 1). 
 
Det kan samlet konkluderes, at: 

• Politiet er nået særdeles bredt ud med sin 
kommunikation og er lykkedes med at øge 
størstedelen af danskernes opmærksomhed 
på deres adfærd i relation til Covid-19 

• Politiet har benyttet en bred vifte af kanaler 
og platforme og er lykkedes med at fremstå 
åbne og synligt kommunikerende omkring 
Covid-19 

• Politiet har kommunikeret bredt til hele 
befolkningen og til specifikke målgrupper. Ni 
ud af 10 danskere mener, at de generelt har 
kunnet finde relevant information og oplys-
ninger om Covid-19 

• Politiet har samlet brugt 435.713,32 kr. de 
første to måneder af coronakrisen. Der har 
således samlet set været tale om en omkost-
ningseffektiv metode til at understøtte det 
samlede politi- og myndighedsarbejde med 
at reducere smittespredningen. 

• Hver anden (53 pct.) dansker mener, at politiets kommunikation 
har øget opmærksomheden på hans/hendes adfærd. 

• Syv ud af 10 (71 pct.) mener, at politiet har fremstået åbne og synligt kommunike-
rende omkring coronavirus/covid19. 

• Tre ud af fire danskere (73 pct.) mener, at politiets kommunikation har været klar og 
forståelig. 

• To ud af tre danskere (63 pct.) mener, at politiets kommunikation har haft en god 
balance mellem det menneskelige og myndige. 

• 80 pct. af de adspurgte danskere har hørt om den myndighedsfælles side -coronas
mitte.dk, mens 91 pct. svarer, at de generelt har kunnet finde relevant information 
og oplysninger om coronavirus i perioden. 

Kilde: I juni 2020 udarbejdede politiet i samarbejde med YouGov Danmark en analyse af danskernes holdning, viden og adfærd i relation 
til politiets kommunikation om coronavirus. Der i alt gennemført 1.000 CAWI-interviews med danskere i alderen 18+ år i perioden 2. juni 
2020 - 4. juni 2020.

Boks 1 

Effektmåling 
af politiets 
borgerrettede 
kommunikation 
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EFFEKTMÅLING  
AF POLITIETS 

KOMMUNIKATION 

Hver anden (53 %) 
svarer, at politiets kommu-
nikation har øget opmærk-

somheden på hans/hendes 
adfærd. 

Syv ud af 10 (71 %) 
mener, at politiet har 

fremstået åbne og synligt 
kommunikerende omkring 

coronavirus/covid19. 

Tre ud af fire  
danskere (73 %) 

mener, at politiets kommu-
nikation har været klar og 

forståelig. 

To ud af tre  
danskere (63 %) 

mener, at politiets kommuni-
kation har haft en god balance 

mellem det menneskelige 
og myndige.80 pct. af de 

adspurgte danskere har hørt 
om den coronasmitte.dk. 

91 % 
svarer, at de generelt har 

kunnet finde relevant informa-
tion og oplysninger om coro-

navirus i perioden. 

Boks 2 

Politiets 
kommunikation  
om covid-19 
fra 2. marts-30. 
april 2020 

INFOGRAFIKKER 
OG PLAKATER 

51 
infografikker, plakater  

og videoer 

3.786.826 
eksponeringer af info- 
grafikkerne på politiets 
sociale medier alene 

89.486 
sidevisninger af siden med 

infografik og plakater på  
coronasmitte.dk 

60.761 
unikke besøg 

til siden med infografikker 
på coronasmitte.dk 

FACEBOOK-LIVE 
OM CORONA 

285.040 
eksponeringer  

og 125.124 unikke views 

Rigspolitiet modtog på 1 
time i alt 631 kommentarer 

og spørgsmål til panelet. 

Kommunikation  
på sociale medier 

Samlet har politiets kommu-
nikation på sociale medier 

omkring coronavirus haft en 
potentiel rækkevidde på 

20.940.009 

BRUGERUNDERSØGELSE AF CORONASMITTE.DK  

81 % fandt de oplysninger, de søgte 

89 % fandt oplysningerne nyttige 

90 % fandt oplysningerne troværdige 

MATERIALE TIL 
LUFTHAVNE 

Grafik til 

177 
aeronautiske 

skærme 

Grafik til 

180 
reklameskærme 

218 
plakater, roll ups 

og bannere 

10.000 
pjecer 

TV- OG RADIOSPOTS I SAMARBEJDE 
MED DANMARKS RADIO 

TV-spots: 

Dækning i målgruppen 
12+: 76,8 % svarende til 

3.884.600 personer 

64,4 % af 12+ har set et 
spot 3 gange eller mere, 
svarende til 

3.257.700 personer 

Radio-spots: 

Dækning i målgruppen 
15+: 85,4 %, svarende til  

4.104.800 personer 

72,3 % af 15+ har set et 
spot 3 gange eller mere, 
svarende til  

3.472.900 personer

INFLUENCERS 

120 
influencers  

har delt politiets 
budskaber 

22.000+  
brug af 

hashtagget 
#blivhjemme 

12.398.006 
potentiel 

rækkevidde 

 
PRESSE 

24 
doorsteps/ 

pressemøder 
afholdt af politiet  

143 
pressemeddelel-
ser udsendt rela-

teret til corona Opgjort pr. 20. maj 2020 
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Myndighedernes kommunikation skal: 

• Være proaktiv ved at prioritere synlig tilstedeværelse i mediebilledet for at informere 
borgerne og give et reelt billede af situationens udvikling. 

• Være tryghedsskabende for hele befolkningen, og vise, at myndighederne håndterer 
situationen på den bedste måde og har et robust beredskab. 

• Sikre forståelse for myndighedernes iværksatte tiltag. 

• Udsende handlingsanvisende information til offentligheden herunder medvirke til at 
mindste risikoen for smittespredning. 

• Understøtte sundhedsmyndighedernes vurdering jf. Sundhedsstyrelsens gældende 
retningslinjer. 

• Modvirke rygter og urigtige mediehistorier – både på de traditionelle og særligt de 
sociale medier.

Boks 3 

En fælles 
ramme for 
kommunikation 

Afhængig af den konkrete 
hændelses karakter 
tilpasses den strategiske 
hensigt til en fælles 
kommunikationsramme. 
Myndighederne blev d. 4. 
marts i regi af DCOK enige 
om følgende strategiske 
hensigt: 

1  Myndighedsfælles 
kommunikation

Nationale kriser håndteres i regi af den 
Nationale Operative Stab (NOST). Den myn-
dighedsfælles kommunikationsindsats 
forankres derfor i Det Centrale Operative 
Kommunikationsberedskab (DCOK), som ledes 
af Rigspolitiets kommunikationsafdeling. 

Myndigheder, som er repræsenteret i Den 
Nationale Operative Stab (NOST), stiller også 
en repræsentant i DCOK, der kan varetage koor-
dineringen af myndighedens kommunikations-
opgaver inden for sektoransvarsprincippet. 

Rigspolitiet har fastlagt en overordnet strategisk 
hensigt for kommunikationen i forbindelse med 
større (u)varslede hændelser: 

”For det første at redde liv og sundhed ved 
at være handlingsanvisende. For det andet at 
understøtte myndighedsarbejdet. For det tredje 
at være synlige og tryghedsskabende – også i 
mediebilledet. Og for det fjerde at fastholde et 
hovedspor af korrekt information, som reducerer 
risiko for rygtedannelse og fake news.” 

POLITIETS KOMMUNIKATION OM CORONAVIRUS 5



Genkendelig og ensartet 
myndighedskommunikation 
Hyppig og letforståelig kommunikation til 
offentligheden er en afgørende del af national 
krisehåndtering. Det gælder i særdeleshed i 
forbindelse med håndtering af Covid-19, hvor 
kommunikationen var afgørende for danskernes 
mulighed for at efterleve de mange nye anbefa-
linger, anvisninger og øvrige tiltag. 

For at sikre, at myndighedernes kommunikation 
fremstod ensartet og koordineret, udarbejdede 

Rigspolitiet i begyndelsen af marts derfor myn-
dighedsfælles, redaktionelle retningslinjer for 
ensartet terminologi, brug af hashtags m.v. (se 
Boks 5). 

Ligeledes udarbejdede Rigspolitiet en fælles 
visuel identitet (se Boks 6, s.7). Alle myndig-
heder bruger blandt andet fortsat den fælles 
vignette herfra i forbindelse med kommunikation 
relateret til Covid-19. 

Boks 4 

Redaktionelle 
retningslinjer 

 

 
 

Side 3 kan DCOK anmodes om bistand, men som udgangspunkt bør de enkelte 
myndigheder selv være i stand til at løfte opgaven.  
 
For at sikre et myndighedsfælles udtryk og samtidig understøtte princippet om 
sektoransvarlighed, har DCOK fastlagt følgende retningslinjer for grafisk 
kommunikation, for så vidt angår infografik m.v. (Se vedhæftede eksempel)  
 

• ”Corona/covid-19”-vignette placeres øverst, i midten, som det første 
visuelle element inden teksten.  

• ”Hotline: +45 7020 0233” og ”coronasmitte.dk” placeres i nederste venstre 
hjørne 

• Myndighedens eget logo placeres i nederste højre hjørne  
• Myndighederne bruger egne farver og font. Myndighederne bør være 

konsistente i farvebrug.  
• Det anbefales at arbejde med et grafisk udtryk, der består af piktogrammer 

og tekst, da det øger genanvendeligheden og muligheden for at lave 
justeringer af materialet, hvis situationen udvikler sig. (Man kan tage 
udgangspunkt i vedhæftede pakke med filer).   

 
Der vil erfaringsmæssigt opstå situationer, hvor der med kort varsel vil være behov 
for at lave infografik, f.eks. til brug på sociale medier, og hvor det ikke er muligt for 
den relevante styrelse at udarbejde materialet inden for den fastsatte tidsfrist.  
 
Her kan det konkret være nødvendigt for DCOK at tage udgangspunkt i allerede 
produceret materiale og tilrette dette. Såfremt der alene er tale om ændringer af 
grafisk karakter, såsom ny placering af (uændret) tekst og billeder, så vil vi 
fastholde den relevante myndighed, som afsender.  
 
Skulle der opstå en situation, hvor vi har behov for at ændre ordlyd i overskrift eller 
brødtekst, og den relevante myndighed – efter at være forespurgt – ikke har 
mulighed for selv at foretage denne justering inden for tidsfristen, så vil vi konkret 
vurdere, hvorvidt det også skal medføre, at vi fjerner myndighedens logo, således 
at den ikke står som afsender. Politiet kan evt. indsætte eget logo.  
 
Kort med smittespredning 
Udenrigsministeriet opdaterer kort med smittespredning. Der er oprettet en fælles 
mappe på UM.dk, som DCOK kan tilgå, således at kortet hurtigt kan opdateres på 
coronasmitte.dk  
 
 
 

 

 
 

Side 2 Om muligt bedes myndighederne også tydeliggøres, hvor indholdet ønskes 
placeret på coronasmitte.dk. Ligeledes ved at linke til ønsket placering. 
 
Er der tale om en nyhedshistorie eller en indholdsside? 
Myndighederne bedes tydeliggøre, hvorvidt der er tale om en selvstændig 
indholdsside eller et punkt under ”Seneste nyt”.  
 
Format 
Myndighederne bedes tilrette indholdstekster i henhold til følgende retningslinjer:  
 
Del indholdet op i: 

-        Titel/Overskrift/rubrik 
-        Manchet/Underrubrik 
-        Brødtekst/indhold 

 
Selve indholdet: 

-        Undgå så vidt muligt at bruge punktopstillinger.  
-        Undgå frem for alt at bruge underordnede punktopstillinger inde i en 

punktopstilling. 
-        Hyperlinks: Send enten aktive links, som kan kopieres, eller kopier det fulde 

link ind i teksten. 
 
Synliggør indholdets målgruppe  
For at webredaktørerne kan placere indholdet korrekt såvel som søgeoptimere, 
bedes myndighederne tydeliggøre målgruppen for indholdet. Er der f.eks. tale om 
indhold rettet borgere, virksomheder, skoler, særligt udsatte, arrangører af events 
mv.? Myndigheden bedes synliggøre dette øverst i dokumentet i versaler.  
 
Design 
Såfremt myndighederne ønsker ændringer i designindhold, billeder, infografikker 
mv. bedes myndighederne koordinere filstørrelse, formater mv. med DCOK. 
Såfremt myndighederne ønsker, at DCOK skal forestå ændringerne, bedes 
myndighederne fremsende arbejds-/råfilerne så Rigspolitiets grafiker kan arbejde 
med indholdet.  
 
Endelig bedes myndighederne gøre brug af den af Rigspolitiet udarbejdede fælles 
visuelle identitet (logo), der fungerer som et myndighedsfælles ”vandmærke”. 
Vandmærket er lavet i tre farver (sort, hvid, grå) og kan bruges sammen med 
myndighedens egen visuelle identitet. (se bilag), eller selvstændigt i forbindelse 
med infografikker, websites m.v. Se f.eks. coronasmitte.dk for anvendelse.  
 
Udarbejdelse af infografik  
Udarbejdelse af infografik har vist sig at være et stærkt og nyttigt instrument. Som 
udgangspunkt gælder sektoransvarlighedsprincippet, således at ansvaret for 
udarbejdelse af infografik ligger hos de enkelte myndigheder.  
 
DCOK kan afgive bestilling på udarbejdelse af infografik hos de enkelte 
myndigheder. Hvis myndighederne ikke kan nå det inden for den fastsatte tidsfrist 

 
 

 
 

 
 
 
Redaktionelle retningslinjer i forbindelse med 
levering af indhold til den myndighedsfælles 
hjemmeside  
 
Den myndighedsfælles kommunikation er forankret i DCOK, som drives af 
Rigspolitiets Kommunikation. DCOK er koordinerende og styrende for den 
samlede kommunikation med respekt for princippet om sektoransvarlighed.  
 
For at skabe et overblik over, hvor borgerne kan finde information, er der etableret 
en myndighedsfælles hjemmeside. Alle relevante myndigheder skal orientere 
Rigspolitiets Kommunikationsafdeling, når de publicerer nyt materiale.  
 
For at sikre, at myndighedernes kommunikation er korrekt såvel som fremstår 
ensartet og koordineret indstilles følgende redaktionelle retningslinjer, som skal 
efterleves i forbindelse med myndighedernes levering af indhold til 
coronasmitte.dk.  
 
Sprogpolitik  
Det indstilles at alle myndigheder benytter betegnelsen ”coronavirus/covid-19”, når 
de beskriver den pågældende virus.  
 
Ensartet brug af hashtags  
Kommunikation på sociale medier, hvor hashtag anvendes, og hvor en offentlig 
myndighed er afsender, skal benytte: #covid19dk, da dette letter 
medieovervågningen af myndighedskommunikationen. 
 
Ændringer i eksisterende materiale 
Det indstilles, at justeringer af eksisterende materiale – f.eks. FAQ’s – fremsendes 
så det klart og tydeligt fremstår, hvor ændringerne er lavet i den eksisterende tekst. 
Konkret skal myndighederne sende hele teksten – altså vedhæfte master-
worddokumentet med hele FAQ’en - i et vedhæftet worddokument, hvor det 
markeres med gul, hvor ændringerne er foretaget. På den måde kan 
webredaktørerne tydeligt se, hvor de skal foretage ændringer på coronasmitte.dk 
 
Fjern kommentarer og track-changes 
Myndighederne bedes fjerne kommentarer og track-changes fra word-dokumentet 
således, at webredaktørerne ikke er i tvivl om indholdet.  
 
Link til hvor materialet ønskes placeret 
Det skal tydeliggøres, hvor materialet ligger på myndighedens egen hjemmeside 
med et link.  
 

 
RIGSPOLITIET 
KOMMUNIKATION  
   

Boks 5 

Fælles visuel 
identitet 
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Boks 6 

Eksempler 
fra DCOK's 
produktionscelle 

1.  "Skal du hjem fra et 
risikoområde"  
(SST) 

2.  "Skal du hente en  
ankommende passager?"  
(Politi og lufthavn)

Derudover etablerede Rigspolitiet en produkti-
onscelle til udarbejdelse og udvikling af materi-
ale i DCOK. Cellen har varetaget ad hoc opgaver 
af hastende karakter såsom guides til transport 

fra lufthavnen, da de første fly fra smittezoner i 
udlandet begyndte at lande (se Boks 7, s.8). 
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Coronasmitte.dk – Al 
kriseinformation samlet ét sted 
Håndteringen af Covid-19 involverede fra første 
færd en bred vifte af myndigheder, som havde 
behov for at kommunikere – både bredt og til 
specifikke målgrupper. Derfor blev det besluttet 
at oprette et myndighedsfælles site, coronas-
mitte.dk, der kunne fungere som samlet portal 
og gøre det lettere for borgerne at finde relevant 
information. 

Rigspolitiet købte domænet coronasmitte.dk og 
byggede selve hjemmesiden som et sub-site 
under politi.dk (se Boks 8, s. 9). Denne løsning 
blev valgt, da politiets hjemmeside er bygget 
med en robusthed til at kunne håndtere omfat-
tende trafik i en krisesituation. 

Coronasmitte.dk var færdigbygget d. 4 marts, 
hvorefter der blev gennemført en række 
systemtests. Sitet var i fuld drift d. 6 marts fra 

morgenstunden, og blev bredt kendt i befolknin-
gen, da statsministeren henviste til det under 
pressemødet samme dag kl. 11.30.  

Coronasmitte.dk blev hurtigt det centrale myn-
dighedsfælles site for al ny information – på 
dansk og engelsk – om sygdomsudvikling, smit-
tespredning, rejseforhold, nye regler og restrikti-
oner samt anbefalinger og anvisninger for social 
adfærd m.v. 

Rigspolitiets Kommunikationsafdeling ved-
ligeholder og udvikler coronasmitte.dk. Den 
løbende opdatering sker i tæt dialog med de af 
Rigspolitiet oprettede hotlines, således at de 
spørgsmål, som politiets hotlines får vedrørende 
sikkerhed og sundhed, rejseforhold, erhvervs-
spørgsmål, afholdelse af sportsarrangementer, 
værnemidler m.v. bliver opsamlet og besvaret 
på coronasmitte.dk. 

Boks 7 

Coronasmitte.dk
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• Coronasmitte.dk har i perioden 5. marts-30. april haft 17.212.513 sidevisninger og 
3.114.511 unikke besøgende i samme periode. 

Derudover har Rigspolitiet gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt besøgende på 
coronasmitte.dk, som konkluderede en generel høj tilfredshed: 

• 81 % fandt de oplysninger, de ledte efter 

• 89 % fandt oplysningerne nyttige 

• 90 % fandt oplysningerne troværdige 

1 NB: Data for perioden 5-8. marts er ikke tilgængelig, hvorfor det må formodes, at det reelle tal er højere.

Boks 8 

Bruger- 
undersøgelse af 
coronasmitte.dk 
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Politiets borgervendte kommunikation har 
dækket en særdeles bred vifte af emner og er 
blevet distribueret via en bred vifte af kanaler og 
platforme. Budskaberne har blandt andet knyttet 
sig til sundhedsmæssige anbefalinger og anvis-
ninger, adfærdsændringer, rejserestriktioner 
samt begrænsninger i restaurations- og detail-
handlen samt i idræts- og kulturlivet. 

Målgrupper 
Politiet har haft til opgave at kommunikere til så 
mange danskere som muligt - så hurtigt som 
muligt - med mange nye tiltag og retningslinjer. 
Målgruppen for politiets krisekommunikation har 
altså - som udgangspunkt - været hele befolk-
ningen. Derudover har politiet løbende gjort brug 
af mere segmenteret kommunikation til særlige 
målgrupper. For eksempel med udgangspunkt 
i transportknudepunker og infrastruktur (luft-
havne, S-tog m.v.), konkrete anledninger (bryl-
lup, konfirmation og begravelser) eller lokationer 
(butikker, storcentre og åbne pladser såsom 
Islands Brygge). 

Behovene er blandt andet identificeret ved at 
tage udgangspunkt i hyppigt stillede spørgsmål 
på sociale medier, i pressen og hos de myndig-
hedsfælles hotlines. 

Kommunikationsmix 
For at sikre den størst mulige grad af kendskab 
til de nye regler og tiltag samt borgernes efterle-
velse af de løbende behov for adfærdsændrin-
ger, har politiet anvendt et bredt mix af kommu-
nikationskanaler og –metoder: 

• Synlig tilstedeværelse i mediebilledet, herun-
der afvikling af myndighedsfælles pressebri-
efs, doorsteps og prioriteret tilgængelighed 
for interviews i videst mulig omfang 

• Visuel formidling af hovedbudskaber via 
infografikker, animationer og videoer – både 
via egne kanaler og lejlighedsvis annoncering  

• Udarbejdelse af indhold til sociale kanaler, 
som engagerer modtagerne, og øger deres 
lyst til at dele  

• Omfattende samarbejde med influencers 

•  National og lokal versionering af budskaber – 
i pressen og i egen kommunikation 

•  Samarbejde med Danmarks Radio om tv- og 
radio-spots  

•  Adfærdsdesign i det offentlige rum

2  Politiets 
krisekommunikation
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Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

Særligt om begravelser 
og bisættelser 

Forbuddet mod arrangementer for fl ere end 10 personer 
omfatter ikke begravelser og bisættelser uanset 

trosretning. 
Man må altså gerne afholde og deltage i begravelser og 
bisættelser. I må også gerne være mere end 10 personer 

samlet til en begravelse eller bisættelse, så længe 
institutionen, der afholder begravelsen eller bisættelsen, 

overholder følgende krav: 

Maksimalt være 1 person 
pr. 4 m2 gulvareal. 

Indret så vidt som muligt 
lokaler så smittefaren 

minimeres, herunder at 
det er muligt at holde 
afstand til hinanden. 

Opsæt informations-
materiale om, at 
personer, der har 

symptomer på covid-19, 
bør blive hjemme. 

Sikre at 
Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger om 
god hygiejne og 

hensigtsmæssig adfærd 
overholdes. 

Gør så vidt muligt vand 
og sæbe eller håndsprit 

tilgængeligt. 

• Opgjort for politiets sociale medier alene, er politiets infografikkers samlede digitale 
rækkevidde 3.786.826 (marts-april 2020). 

• Foruden at være tilgængelige på politiets sociale kanaler, har infografikkerne været 
samlet og tilgængelige for download i printvenlig kvalitet på coronasmitte.dk. 

• Undersiden med infografikker havde i marts-april 89.486 sidevisninger og 60.761 
unikke besøgende ligesom både flere organisationer og virksomheder har gjort brug 
af infografikkerne. 

Boks 9 

Digital 
rækkevidde af 
infografikker 

Infografik - Visuel formidling 
af hovedbudskaber 
Kendetegnende for håndteringen af Covid-19 i 
Danmark og de fleste andre europæiske lande 
er, at lovgivning og retningslinjer har ændret 
sig med stor hast og har påvirket dele af sam-
fundslivet, som almindeligvis er ureguleret. Det 
gælder for eksempel krav til afstand og andre 
krav til adfærd i forhold til rejsedestinationer og 
opmærksomhed ved brug af offentlig transport. 

Infografikker har vist sig at være en velegnet 
kommunikationsform til på letforståelig vis at 
kommunikere de nye retningslinjer til befolk-
ningen. I produktionen af infografikker har det 

taktisk været afgørende, at de kunne publiceres 
på tidspunkter, hvor opmærksomhed og inte-
resse har været størst. For eksempel umid-
delbart efter afholdelse af pressemøder, hvor 
mange søger ind på sociale medier for at følge 
nyhedsstrømmen og blive opdateret.  

Infografikkerne har været særligt anvendt på 
politiets sociale medier, Facebook, Instagram, 
Twitter og LinkedIn. Derudover er de blevet flit-
tigt delt af både private personprofiler, organisa-
tioner og myndigheder og har på den måde vist 
sig at være særdeles effektive til spredning af 
budskaber. 
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Menneskelig 
og myndig 
kommunikation 
 
"Menneskelig" 
1.  "Kan du tilbyde Alex  

et nyt hjem?" 

2.  "Vi ved, du er derude, og vi 
savner dig sådan!" 

"Myndig" 
3.  "Politiet kan indføre mid

lertidigt opholdsforbud" 

4.  "Politiet beder om hjælp | 
forbindelse med dagens 
skudepisode | København"

Kommunikation via politiets sociale kanaler 
Politiet prioriterer at være til stede på sociale 
platforme med borgernært og relevant indhold. 

Dels understøtter det nærhedsdagsordenen, at 
borgere kan følge med i politiets arbejde, dels 
sikrer denne vedholdene opbygning af en stor 
følgerskare, at politiet– i et stadig mere fragmen-
teret mediebillede –  råder over kanaler, som i 
krisesituationer kan anvendes til at kommuni-
kere direkte og handlingsanvisende til borgerne. 
 

Med over 320.000 Facebook-følgere, knap 
160.000 Twitter-følgere, 65.000 Instagram-
følgere, 35.555 LinkedIn-følgere og 3.040 
YouTube-følgere er Rigspolitiet landets største 
offentlige myndighed, når det kommer til digital 
rækkevidde på sociale medier. 

Politiets digitale tilstedeværelse dækker des-
uden hele landet (se Boks 11, s.13) og har derfor 
været velegnet til at oplyse borgerne om alt fra 
god hygiejne på arbejdspladsen til ny lovgivning, 
bødetakster, opholdsforbud osv. 
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København: 
298.317 følgere 

København V: 
70.744 følgere 

Nordsjælland: 
176.693 følgere 

Nordjylland: 
97.635 følgere

Østjylland: 
105.211 følgere 

Sydøstjylland: 
65.901 følgere 

Midt- og 
Vestsjælland: 

59.577 følgere 

Syd- og  
Sønderjylland: 
77.741 følgere 

Midt- og Vestjylland: 
45.233 følgere 

Sydsjælland og 
Lolland-Falster: 
71.332 følgere 

Fyn: 
58.296 følgere 

Grønland: 
14.357 følgere 

Færøerne: 
11.231 følgere 

Bornholm: 
25.115 følgere 

Boks 11 

Geografisk fordeling  
af politiets følgere på 
sociale medier 

Politiets samlede digitale følgerskare 
på hhv. Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube og Instagram. 
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Stærke SoMe-platforme har også været vel-
egnede til at skabe direkte dialog. Efter stats-
ministerens pressemøde d. 11. marts afholdt 
Rigspolitiet for eksempel en Facebook-live, hvor 
borgerne kunne få svar på de mange spørgsmål, 
der naturligt opstod som konsekvens af regerin-
gens beslutninger. 

Rigspolitiet sendte live fra det fælles call-center i 
Jonstrup-lejren, hvor borgere havde mulighed for 

at stille spørgsmål til repræsentanter fra politiet, 
Beredskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen (se 
Boks 14, s.15). 

Endelig har Rigspolitiet produceret en række 
videoer og animationer til sociale medier, som 
har genereret bred eksponering og således haft 
en samlet rækkevidde på 3.321.790 i perioden 
marts-april 2020. 

Boks 13 

Balancen 
mellem det 
myndige og 
menneskelige

Boks 12 

Løbende 
oplysende 
indhold  
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Boks 14 

Facebook-live 
fra det  
myndigheds
fælles call- 
center 

Facebook-live-udsendelsen havde 285.040 eksponeringer og 125.124 unikke views.  
Politiet modtog i alt 631 borgerhenvendelser til panelet.

POLITIETS KOMMUNIKATION OM CORONAVIRUS 15



Boks 15 

Samarbejde 
med Rasmus 
Brohave 

Samarbejdet med Rasmus Brohave resulterede i en video fik i perioden marts-april 
141.167 visninger på Youtube og yderligere 53.892 visninger på Instagram. 

K
ild

e
: P
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Omfattende samarbejde med influencers 
Politiet er vant til at arbejde med influencers, 
når vigtige budskaber skal nå ud til yngre mål-
grupper. Derfor var det også naturligvis at afsøge 
muligheden for et samarbejde med en række 
influencers vedrørende kommunikationen om 
Covid-19. 

Politiet initierede i begyndelse af marts det 
første store samarbejde mellem myndighed 
og influencer om Covid-19. Samarbejdet med 
Youtuberen Rasmus Brohave resulterede i en 
video med over 140.000 visninger. Fordi sam-
arbejdet var det første af sin slags generede det 
ligeledes medieomtale i de etablerede medier, 
som var med til at sprede budskabet yderligere. 
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#blivhjemme 
Som et led i at nå ud til den yngre del af befolk-
ningen, som normalt ville tage til fest eller gå 
i byen på en fredag aften, lancerede politiet 
fredag d. 20. marts en influencer-kampagne 

under hashtagget #blivhjemme med budskabet 
om at udvise samfundssind og blive hjemme (se 
Boks 16). Over 100 influencers med forskellige 
modtagergrupper deltog i kampagnen. (se Boks 
17). 

Boks 16 

#blivhjemme 
rækkevidde 

• Hashtagget #blivhjemme er blev i marts-april benyttet ca. 22.000 gange  
på Instagram alene. 

• Den samlede potentielle rækkevidde for #blivehjemme-kampagnen var 12.398.0062 . 

2 Den samlede potentielle rækkevidde er udregnet ved at sammenlægge deltagende influencers’ følgere på Instagram. 

Boks 17 

Eksempler på 
#blivhjemme
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Rigspolitichef Thorkild Fogde fik i samme uge 
lov til at låne Anders Hemmingsens Instagram-
profil, hvor rigspolitichefen havde mulighed for 
at komme med råd og anvisninger om hensigts-
mæssige adfærd med de unge. 

I april indgik Rigspolitiet desuden et samar-
bejde med komikeren Melvin Kakooza, som i 

marts startede fænomenet ”corona-fitness”. 
Resultatet blev en træningsvideo med politiassi-
stent Vlado Lentz kendt fra Kanal 5’s ’Politijagt’ 
(se Boks 18). 

Der var tale om et samarbejde og politiet har 
ikke betalt for spredning af bestemte budskaber. 
De pågældende influencere bidrog vederlagsfrit. 

Boks 18 

Gæsteoptræde-
ner hos Anders 
Hemmingsen  
og Melvin  
Kakoooza 

• 85.000 personer så med live, da Kakooza og Vlado trænede sammen, mens 120.000 
har set sekvensen efterfølgende. Det blev én af de mest sete videoer på Kakoozas 
kanal.  

• Anders Hemmingsen rådede på daværende tidspunkt over 984.000 følgere, mens 
videoen med rigspolitichefen er blevet set 610.341 gange og har genereret 113.601 
likes samt 829 kommentarer. 

*Alle influencers bidrog vederlagsfrit. 
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De etablerede medier –  
synlighed og tilgængelighed 
Synlig tilstedeværelse i mediebilledet og tilgæn-
gelighed i forhold til pressen har været højt prio-
riteret i politiets krisekommunikation vedrørende 
Covid-19. 

Til formålet har politiet kommunikeret  via en 
kaskademodel: Rigspolitiet sætter den nationale 
budskabslinje ved afholdelse af for eksempel 
doorsteps, pressemøder og udarbejdelse af 
diverse kommunikationsprodukter (infografikker, 
videoer, plakater m.v.), som derefter anvendes 
og distribueres af politikredsene. 

Boks 19 

Myndigheds-
fælles presse-
briefs 

Politiet stod for indkaldelse 
og afholdelse af de myn-
dighedsfælles pressebriefs 
i Eigtveds Pakhus, hvor der 
på daglig basis blev givet en 
status på relevante emner.
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Det sikrer, at kommunikationen er ensartet og 
genkendelig over hele landet, hvilket i sig selv er 
tryghedsskabende. Samtidig sikrer det, at budska-
berne kan justeres, således at de tilpasses lokale 
forhold – både hvad angår vinkel og afsender. 

Trods Danmarks størrelse, er der stor forskel på, 
hvilken kommunikation, der virker på Islands 
Brygge og, og hvilken kommunikation, der virker 
i Herning. Derfor har de 12 lokale politidirektører 

været synlige i mediebilledet og afholdt en 
række doorsteps, pressemøder, lavede SoMe-
videoer m.v. (se Boks 19, s.19). Det samme 
gælder for politiets ledelse i Grønland og 
Færøerne. 

Dertil kommer, at der blandt andet i København 
har været lokale operative udfordringer, som har 
været håndteret på kredsniveau af de pågæl-
dende politikredse (se Boks 20). 

Boks 20 

Pressemøder i 
kredsene 

Boks 21 

Lokal 
versionering i 
København 

Alt i alt har politiet på tværs af Rigspolitiet og politikredsene afholdt 24 doorsteps/ 
pressemøder og udsendt 143 pressemeddelelser relateret til coronavirus. 
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Radio- og TV-spots 
Rigspolitiet har i samarbejde med Danmarks 
Radio udviklet en række myndighedsfælles tv- 
og radiospots. 

I alt 11 spots à ca. 36 sekunders varighed 
er blevet produceret og afspillet på DR's 
radio- og tv-kanaler og delt på DR’s sociale 
medier.  Spotsene har på en letafkodelig måde 

præsenteret myndighedernes seneste råd, ret-
ningslinjer og regler og henvist borgerne til coro -
nasmitte.dk (se Boks 21, s.20). 

Både tv- og radiotspots har haft en bred dæk-
ning i målgruppen og er desuden tilgængelige 
til download på coronasmitte.dk og på politiets 
YouTube-kanal. 

Boks 23 

Politiet sendte 
sms til 9 mio. 
abonnenter i 
Danmark

Boks 22 

Tv- og 
radiospots i 
samarbejde 
med DR 

TV-spots: 

• Dækning i målgruppen 12+: 76,8%. 
Svarende til: 3.884.600 mennesker 

• 64,4% af 12+ har set et spot 3 gange 
eller mere. Svarende til: 3.257.700 
mennesker 

Radio-spots: 

• Dækning i målgruppen 15+: 85,4 %. 
Svarende til: 4.104.800 mennesker 

• 72,3% af 15+ har set et spot 3 gange 
eller mere. Svarende til: 3.472.900 
mennesker 
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Kommunikation i det offentlige rum 
I takt med, at der blev vedtaget nye regler og 
anbefalinger, udvidede politiet sin kommunika-
tionsindsats til også at omfatte opsætning af 
plakater i det offentlige rum. 

Langt de fleste danskere har formentlig set 
en venlig påmindelse fra politiet om at holde 
afstand, være opmærksom på, at de befinder sig 
på et hotspot, eller noget tredje. 

Plakaterne blev udarbejdet i Rigspolitiet og 
distribueret til politikredsene, som har opsat 
dem, hvor det vurderedes formålstjenligt (se 
Boks 23, s. 21). De er distribueret via de 12 
politikredse og kommunerne via Kommunernes 
Landsforening og har primært anvendt på steder, 
hvor mange personer er stimlet sammen. 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk

Politiet 
kan lukke 
området

The Police 
may close 
this area

Politiet kan indføre et midlertidigt 
opholdsforbud i området, hvis det 
vurderes, at smitterisikoen er for 

stor på grund af for mange personer 
på samme sted. Også selv om de 

udgør mange små grupper. 
Overvej derfor, om I skal fi nde et 

andet sted at opholde jer.

The Police may impose a temporary 
exclusion area if it is considered 

that the risk of infection is too 
high because of too many people 

assembling in the same place. Even 
if they constitute many small groups. 
In that case please consider to go  

elsewhere.

 Mange små grupper 
bliver hurtigt til én stor. 
Søg væk fra området, 

hvis det ikke er muligt at 
holde afstand til andre.

 Many small groups can 
easily become one large 
group. Please leave the 
area if it is not possible 

to keep a distance to 
other people.

Boks 24 

Plakater i det 
offentlige rum 

1.   Hold afstand-plakat 
Plakaten er brugt generelt 
i det offentlige rum som 
påmindelse om, at man 
skal holde afstand. Plaka-
ten oplyser samtidig om, 
at man kan få en bøde på 
2500 kr., hvis ikke man 
overholder forsamlingsfor-
buddet. Plakaten er blevet 
distribueret via politiet 
og kommunerne, og kan 
fortsat hentes direkte fra 
Coronasmitte.dk. 

   
2.  Politiet kan lukke et 

område 
Plakaten oplyser om, 
at politiet kan indføre 
midlertidigt opholdsforbud 
i et område, hvis mange 
samles og smitterisikoen 
derfor er for høj. Plakaten 
er særligt brugt i hot spot 
områder, hvor der er ud-
fordringer med for mange 
mennesker samlet et sted. 

3.  Opholdsforbud 
Plakaten er blevet brugt i 
områder, hvor der konkret 
er indført opholdsforbud. 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

Hold afstand 

Politiet kan gribe ind 
Der er indført forbud mod arrangementer, 

begivenheder mv. med flere end 10 personer,  
og politiet må gribe ind, hvis der er flere end  

10 personer for tæt sammen. 

Overholder du ikke forbuddet,  
risikerer du en bøde på 1500 kr. 

Hold god afstand til andre. 
Gå derfor et andet sted hen,  
hvis ikke det er muligt her. 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

STOP! 

Opholdsforbud 
For at forhindre spredning af 
coronavirus/covid-19 forbyder 

politiet ophold her: 

Forbuddet gælder frem til: 

Forbuddet betyder, at du ikke må 
tage ophold. Du må gerne bevæge 

dig igennem området. 

Du kan læse mere om det 
konkrete opholdsforbud på 

coronasmitte.dk. 

Ved politiets vurdering er der taget 
hensyn til Sundhedsstyrelsens 

generelle anbefalinger vedr. 
smittefaren fra coronavirus/ 

covid-19. 

Overholder du ikke forbuddet, 
risikerer du en bøde på 2.500 kr. 

Exclusion Area 
In order to prevent spreading of 
coronavirus/covid-19, the Police 

prohibits you to stay here: 

The prohibition applies until: 

The prohibiton means that you may 
not stay here. However, you may 

move through the area. 

You can read more about 
the specific exclusion area at 

coronasmitte.dk. 

The police assessment takes 
into account the general 

recommendations of the Danish 
Health Authority regarding the risk of 
infection from coronavirus/covid-19. 

Non-observance may result 
in a fine of DKK 2.500.
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Lufthavne og grænseindsats i Danmark 
Fra første færd har meget af kommunikationen 
fokuseret på indrejse og grænseområder. 

Rigspolitiet bistod via DCOK med trykt og digi-
talt materiale på dansk og engelsk til lufthavne 
i Danmark med budskaber om at blive hjemme 
i 14 dage, holde afstand og anvisninger i forbin-
delse med symptomer. Konkret blev der udar-
bejdet følgende: 

• Grafik til 177 aeronautiske skærme 

• Grafik til 180 reklameskærme  

• 218 plakater, roll ups og bannere 

• 10.000 pjecer 

Grønlands Politi 
Rigspolitiet har desuden bistået Grønlands Politi 
med kommunikation og har udarbejdet materi-
ale på både dansk, engelsk og grønlandsk: 

• Flyers og plakater om forbud til det offentlige 
rum i Nuuk 

• Flyer til omdeling i Atlantflyveren 

• Filer til skærme i Atlantflyveren og lufthavnen 

• Plakat til lufthavnen 

• Grafikker til Facebook 

• Filer til streamere til taxaer 

Se bilag 1 for en oversigt over alle udviklede 
grafikker. 

NUUMMI 
inerteqqutaagallartut 

Are you returning from abroad? 
In that case, you are strongly advised to stay at home for 14 days. This applies to Danish citizens as well as 

foreigners entering Denmark. If using public transportation, please keep a distance to other passengers and adhere 
to the general guidelines for appropriate conduct in public spaces. 

If you experience symptoms within 14 days after arrival in Denmark 
such as fever, dry cough and breathing difficulties, please contact your 

general practitioner by phone. It’s important to call instead of showing 
up. Outside your general practitioner opening hours, please call the 

emergency doctor service or emergency room. 

coronasmitte.dk 

Hotline: +45 7020 0233 

Coronavirus symptoms 

Dry cough Fever Breathing difficulties 

Are you feeling ill? 
And are you returning from a risk area? 

If you are experiencing symptoms at the airport, please contact 
airport personnel immediately. 

If you are not experiencing symptoms, please go directly to your 
home or to your hotel. You may travel by public transportation, but 

please note the health and safety instructions below. We recommend 
that you stay at home or in your hotel 14 days after your arrival. 

At home 
If you experience symptoms within 14 days after arrival in 

Denmark such as fever, dry cough and breathing difficulties, 
please contact your general practitioner by phone. 

It’s important to call instead of showing up. Outside 
your general practitioner opening hours, please call the 

emergency doctor service or emergency room. 

Coronavirus symptoms 

Dry cough Fever Breathing 
difficulties 

Wash hands  
often or 

use hand 
sanitizer 

Cough or 
sneeze  into 
your sleeve 
– not your 

hands 

Avoid 
handshakes,  

kisses and hugs 
– limit physical 

contact 

Are you elderly or 
chronically ill 

– ask for others 
to be considerate 

Keep clean – 
at home and  

at work 

Er du kommet hjem 
fra en rejse i udlandet? 
Så opfordres du til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. 

Det gælder både danskere og udlændinge, der rejser ind i 
Danmark. Benytter du off entlig transport til at komme hjem, 
så hold afstand og overhold de generelle retningslinjer for 

hensigtsmæssig adfærd i det off entlige rum. 

Når du er hjemme 
Hvis du i løbet af de kommende 14 dage får symptomer som 

fx feber, host eller vejrtrækningsbesvær, skal du kontakte egen 
læge. Det er vigtigt, at du ringer og ikke møder fysisk op. Uden 

for egen læges åbningstid skal du ringe til vagtlægen eller 
akuttelefonen. 

Symptomer på Coronavirus 

Tør hoste Feber Vejrtræknings-
besvær 

Vask dine 
hænder tit 
eller brug 
håndsprit 

Host eller 
nys i dit 

ærme - ikke 
dine hænder 

Undgå 
håndtryk, 

kindkys og kram 
- begræns den 
fysiske kontakt 

Hold afstand 
og tag hensyn 

til dine 
medmennesker 

Vær opmærksom 
på rengøring 

- både hjemme og 
på arbejdspladsen 

Bryd smittekæden

Boks 25 

Eksempler på 
materiale til 
lufthavne og 
Grønland 
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Adfærdsdesign 
I takt med at forårssolen kiggede frem, begyndte 
danskerne også at samle sig udendørs på popu-
lære steder som for eksempel Islands Brygge i 
København og i Munke Mose på Fyn. Plakater, 
opholdsforbud og bødeblok kunne ikke stå alene 
og Rigspolitiet udvidede derfor kommunikati-
onsindsatsen til også at omfatte adfærdsdesign 

i det offentlige rum. I første omgang var fokus 
på de såkaldte hot spots, hvor der var risiko for 
sammenstimlen. Politiet gik i dialog med kom-
munerne om at indrette byrummet, således at 
det blev lettere for danskerne at overholde de 
nye råd og retningslinjer (se Boks 25, s.23). 

Boks 26 

Adfærdsdesign  
i byrummet 

1.   Havnefronten 
Islands Brygge, København 

2.  Justesens Plæne  
ved Randers Regnskov 

3.  Munke Mose 
Fyn
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Boks 27 

Udgifter  
i perioden 
marts-april 
2020 

Kategori Udgift 

Tryk  af plakater, pjecer, roll-ups mv. 129.132,00 kr. 

IT-udstyr 20.607,68 kr. 

Workshop i adfærdsdesign 49.000,00 kr. 

Annoncering (Facebook og Google-Ads) 13.147,11 kr. 

Tolke- og oversættelsesopgaver 203.326,53 kr. 

Rapportering/evaluering 20.500,00 kr. 

I alt 435.713,32 kr.

Politiet har samlet brugt 435.713,32 kr. de første 
to måneder af coronakrisen. Beløbet dækker 
over tryk af materialer, indkøb af ekstra it-udstyr 
til grafisk produktion, annoncering på Facebook 
og Google-Ads, oversættelsesopgaver samt 
rapportering og evaluering. 

Alle politiets kommunikationsmaterialer er 
udarbejdet inhouse, hvorfor det har været 
muligt at holde alle omkostninger på et rela-
tivt lavt niveau. I en periode på ca. 3 uger 
udlånte Skattestyrelsen desuden en grafiker til 
Rigspolitiet. 

3  Økonomi
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Dato Materiale Formål Kanal Målgruppe Afsender Billede 

1/3/2020 Design af Corona/ 
Covid19-logotype 

Visuel identitet og 
genkendelighed 
på tværs af alle 
myndigheder 

Alt materiale Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles 

5/3/2020 Forstørret virus 
med vignette 

Visuel identitet og 
genkendelighed. 

Politi.dk Alle 
borgere 

Politi 

5/3/2020 Verdenskort med 
overblik over 
smitte 

At informere uden-
landsrejsende om 
smittefare 

Politi.dk og 
um.dk 

Alle 
borgere 

Politi og 
Udenrigs-
ministeriet 

6/3/2020 Grafik der fortæl-
ler om god adfærd 
i dagligdagen 

At give befolkningen 
nogle klare, gode 
retningslinjer for at 
mindske smitte 

Facebook, Twitter Alle 
borgere 

Politi 

Find information på coronasmitte.dk 

UDENRIGS 
MINISTERIET
 

Hensigtsmæssig adfærd  
i hverdagen 

Vær 
opmærksom 

Udvis hensigtsmæs-
sig adfærd på ste-

der, hvor der færdes 
mange mennesker, 
eksempelvis offent-
lige transportmidler 
og ved besøg hos 
ældre eller syge. 

Begræns 
fysisk kontakt 

Undgå håndtryk, 
kindkys og kram. 

Bliv hjemme 
ved sygdom 
Personer, som har 

symptomer, bør 
kontakte deres læge 

telefonisk. Ældre, 
svækkede og per-
soner med kronisk 
sygdom bør nøje 

overveje deres del-
tagelse i større 

arrangementer mv. 

Vask hænder 
Hyppig og grun-

dig håndvask. Brug 
håndsprit/våd- 

servietter 

Udvis god 
hosteetikette 
Nys eller host ikke 

på andre. Brug  
engangslomme- 

tørklæde. Om nød-
vendigt ærmet ved 

albuebøjningen. 

K
ilde: Sundhedsstyrelsen 

6/3/2020 Powerpoint-doku-
ment 

Informering fra DCOK 
til myndighederne 

Print Andre 
myndighe-
der 

Politi 
Land og myndighed Initiativ Resumé Links

• USA

• Staten Californien, guvernør 
Gavin Newsom

• Californiens guvernør, Gavin 
Newsom, erklærede onsdag 
eftermiddag lokal tid 
undtagelsestilstand i den 
amerikanske delstat på grund af 
coronavirus. Dette skete få timer 
efter første dødsfald i delstaten. 

”Californien iværksætter enhver 
statslig mulighed for at hjælpe med 
at identificere smittede og forsinke 
spredningen af coronavirus” sagde 
Newsom på et pressemøde onsdag 
lokal tid. Undtagelsestilstanden 
inkluderer bestemmelser, der 
beskytter mod prisstigninger, 
sundhedspersonale fra andre stater 
der kan hjælpe til og skal hjælpe til at 
forebygge yderligere spredning. 

• Pressemeddelelsen fra 
guvernørens kontor

• Pressemøde med guvernøren

Udsendelsestidspunkt Dato: Kl.: 

Det Centrale Operative 
Kommunikationsberedskab
Ejby Industrivej 135
2600 Glostrup

Telefon: 3314 8888 
Direkte:   4174 7426
E-mail: presse@rigspoliti.dk 
Web: www.politi.dk

6/3/2020 Grafik der for-
tæller, hvordan 
man forebygger 
smitte som del-
tager ved større 
arrangementer 

At give befolkningen 
nogle klare, gode 
retningslinjer ved 
deltagelse i større 
arrangementer 

Facebook, i print-
form på coronas-
mitte.dk xx 

Borgere, 
der har 
planlagt 
eller plan-
lagt at 
deltage 
i større 
arrange-
menter 

Politi 

Find information på coronasmitte.dk 

UDENRIGS 
MINISTERIET
 

Forebyg smitte som deltager 
ved større arrangementer 

Overvej 
din deltagelse 
Ældre, svækkede 
og personer med 

kronisk sygdom bør 
nøje overveje deres 
deltagelse i offent-
lige arrangementer 

mv. 

Bliv hjemme 
ved sygdom 
Oplever du syg-
domssymptomer, 

bør du bliver hjem-
me, så du ikke ud-
sætter andre for 

smittefare. 

Udvis god 
hosteetikette 
Nys eller host ikke 

på andre. Brug  
engangslomme- 

tørklæde. Om nød-
vendigt ærmet ved 

albuebøjningen. 

Begræns 
fysisk kontakt 

Undgå håndtryk, 
kindkys og kram. 

K
ilde: Sundhedsstyrelsen 

Vask hænder 
Hyppig og grun-

dig håndvask. Brug 
håndsprit/våd- 

servietter 

6/3/2020 Grafik der for-
tæller, hvordan 
man forebygger 
smitte som arran-
gør ved større 
arranemnter 

At give arrangører 
nogle klare, gode 
retningslinjer ved 
afholdelse af større 
arrangementer 

Facebook, i print-
form på coronas -
mitte.dk xx 

Arangører, 
der skal 
afholde 
større 
arrange-
menter 

Politi 

Find information på coronasmitte.dk 

UDENRIGS 
MINISTERIET
 

Forebyg smitte som arrangør af 
arrangementer med færre end 1.000 deltagere* 

Informativ 
skiltning 

Opsæt skilte med 
gode hygiejneråd og 
huskeregler til delta-

gere og gæster. 

Hygiejne 
Sørg for udstrakt 
tilgængelighed 

af håndsprit eller 
vådservietter. 

Hold afstand 
Siddepladser bør 

placeres med større 
afstand end normalt. 
Skab større afstand 

i grupper, der 
ankommer og forla-
der arrangementet. 
Deltagere bør for-

lade arrangementet 
under kontrollerede 

forhold. 

Hold øje 
Overvej om per-
soner med udtalt 
hoste og nysen 

bør deltage i 
arrangementet. 

Spørg, hvis 
du er i tvivl 

Kontakt myndighe-
dernes døgnbeman-

dede hotline  
+45 7020 0233,  
hvis du har brug  

for råd. 

K
ilde: Sundhedsstyrelsen 

* Myndighederne opfordrer arrangører af arrangementer med et forventet deltagerantal 
på 1.000 eller flere til at udskyde eller aflyse de pågældende arrangementer. 

8/3/2020 Grafik der giver 
anvisninger til, 
hvordan man skal 
forholde sig, hvis 
man kommer 
hjem fra et 
risikoområde. 

Give viden om, 
hvad man skal gøre, 
hvis man netop er 
vendt hjem fra et 
risikoområde 

Facebook, Twitter Personer, 
der ervendt 
hjem fra et 
risikoom-
råde 

Myndig-
hedsfælles

Materialeoversigt for perioden marts - april 2020 

Bilag 1
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Dato Materiale Formål Kanal Målgruppe Afsender Billede

10/32020 Grafik, der kan 
give svar på, 
hvem man 
skal kontakte 
angående 
coronasmitte 

Danne et overblik 
over hvem man skal 
kontakte hvis man 
har spørgsmål, bliver 
syg eller har brug for 
rådgivning. 

Facebook Personer, 
der er i tvivl 
om, hvem 
de skal 
kontakte. 

Politi 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

Hvem skal jeg kontakte 
om coronasmitte? 

Hvis du har brug for lægefaglig rådgivning 
Ring til din egen læge eller lægevagten. 

Har du brug for rådgivning vedr. et konkret tilfælde af sygdom hos fx dig 
selv eller et familiemedlem, skal du ringe til din egen praktiserende læge. 

Hvis du har generelle spørgsmål  
til coronavirus, smitte og forebyggelse 

Du kan finde svar på langt de fleste spørgsmål på den myndighedsfælles  
hjemmeside coronasmitte.dk 

Ring til den myndighedsfælles hotline på +45 7020 0233,  
hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål. 

Hvis du bliver syg 
Ring til din egen læge eller lægevagten. 

Hvis du har symptomer på coronavirus/covid-19, er det vigtigt, at du  
ringer til din læge først og ikke møder op i venteværelset. 

Find lægevagten i din region 
Region Sjælland:  +45 7015 0700 
Region Syddanmark: +45 7011 0707 
Ærø:  +45 6352 3090 

Region Midtjylland: +45 7011 3131 
Region Nordjylland: +45 7015 0300 
Region Hovedstaden:  1813 

11/3/2020 Grafik til rollup til 
brug ved de myn-
dighedsfælles 
pressemøder 

Visuel identitet og 
genkendelighed ved 
pressemøder. 

Rollups Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles 

UDENRIGS 
MINISTERIET

coronasmitte.dk 
Hotline +45 7020 0233 

11/3/2020 Grafik “Er din virk-
somhed robust?” 

Konkrete råd til 
virksomheder 

Facebook, 
LinkedIn 

Arbejdsgi-
vere 

Myndig-
hedsfælles 

Er din virksomhed robust? 

Bemanding 

Anbefalinger til, hvordan din virksomhed kan beskytte den daglige drift 
mod følgerne af coronavirus/covid-19 

• Afdæk nøglefunktioner, -personer og -lokaliteter. 

• Begræns eller undgå fysisk mødeaktivitet - især for 
nøglepersoner. 

• Begræns eller undgå adgang til fx kontrol- og vagtcentraler, 
som er kritisk for driften. 

• Opkvalificér eller uddan flere medarbejdere til varetagelse af 
kritiske funktioner. 

• Ved arbejde i flere skift: Del personalet op i faste hold, 
undgå at blande personalet fra de forskellige hold, lad 
overdragelse ved vagtskifte foregå via telefon, afgående 
personale rengør arbejdspladsen inden den forlades, arbejd 
om muligt ved forskellige arbejdsstationer. 

• Overvej mulighederne for hjemmearbejde. 

• Ved meget kritiske funktioner – overvej muligheden for 
karantænefacilitet på arbejdsplads. 

Kig fremad. Er I rustet til, 
at medarbejdere bliver syge? 

Informationer 

• Saml informationer ét sted. 

• Giv klar besked om tiltag i organisationen. Hvem er i 
hjemmekarantæne, hvor har man ikke adgang, hvordan 
rengør man sin plads. 

• Koordinér kontakter til andre aktører og sørg for ensartet 
kommunikation.a 

• Begrænse mail-strømme og henvis til generelle anbefalinger 
og FAQ. 

Kommunikerer I tydeligt og tilstrækkeligt 
til jeres medarbejdere? 

UDENRIGS 
MINISTERIET
 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

11/3/2020 Grafik, der giver 
vejledning til, 
hvordan man 
sikrer god 
hygiejne på 
arbejdspladsen 

Give konkrete råd til 
at sikre god hygiejne 

Facebook, print 
på coronasmitte. 
dk 

Arbejds-
givere og 
medarbej-
dere 

Politi 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

God hygiejne 
på arbejdspladsen 

Rengørings- 
parathed 

Sørg for at rydde op efter 
dig, så der kan rengøres. 

Efterlad fx et ryddeligt 
skrivebord. 

Start dagen med 
god håndhygiejne 

Sørg for at vaske dine 
hænder, når du møder 
på arbejde, eller brug 

håndsprit med minimum 
70 pct. alkoholindhold. 

Rengør fælles 
kontaktpunkter 

Det vi alle sammen rører 
ved, skal holdes rent. 

Dørhåndtag, lyskontakter, 
vandhanegreb, 

kaffemaskiner og 
kopimaskiner. Det gælder 
også udstyr, der deles, fx 

headsets, tastaturer. 

Jo oftere, jo bedre 
Sæt frekvensen af 

rengøringen op hvor 
muligt, og prioriter 

rengøring af overflader 
over støvbekæmpelse. 

Husk din telefon 
Du bør spritte din 

telefon af, alternativt 
tørre den med en 

rengøringsserviet, inden 
du deler den med andre. 

Tør af
 Slut arbejdsdagen af 
med at rengøre din 
arbejdsstation med 

rengøringsservietter, 
sprit eller almindelige 

rengøringsmidler. 

12/3/2020 Video med Thor-
kild Fogde, der 
fortæller om rege-
ringens nye tiltag 
i kampen mod 
corona 

Give et indblik i hvor-
dan regeringens vidt-
gående restriktioner 
kommer til at påvirke 
politiets arbejde - 
både internt i politiet 
og ude i samfundet. 

Linkedin, 
YouTube 

Alle 
borgere 

Politi 

12/3/2020 Grafik “Kære 
kollega” 

Information til med-
arbejdere om lån af 
arbejdsstation. 

A4 print Medarbej-
dere 

Politi 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

Kære medarbejder

 Vi har lånt din plads i 
forbindelse med arbejdet 

i Coronaberedskabet.

 Inden vi tog din plads i brug, 
har vi samlet dine ting 

i denne kasse.

 Vi håber ikke, at det 
bliver til gene for dig. 

Tak for lån af din plads!

 Med venlig hilsen 

13/3/2020 TV- og Radio-
SPOT 1: Informa-
tion om hvordan 
du minimerer 
smittespredningen 

At give befolkningen 
nogle klare, gode 
retningslinjer for at 
mindske smitte 

Facebook, DR, Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles
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Dato Materiale Formål Kanal Målgruppe Afsender Billede

16/3/2020 TV SPOT 2: Hvis 
du bliver syg. 3 
retningslinjer, hvis 
du bliver syg 

At give danskerne 
tre retningslinjer for, 
hvad de skal gøre, 
hvis de bliver syge 

Facebook, DR, Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles 

17/3/2020 TV- og Radio-
SPOT: Socialt 
Samvær.  

At give befolknin-
gen retnigslinjer 
for socialt samvær 
- bl.a. at mødes 
udendørs fremfor 
indendørs, undgå at 
holde fødselsdags-
fester og overholde 
hygiejnerådene 

DR, Facebook, 
YouTube 

Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles 

17/3/2020 Grafik, der opsum-
merer regeringens 
nye tiltag for at 
forhindre smitte 

At give danskerne 
et overblik over de 
forbud, der træder 
i kraft og at politiet 
kan gribe ind 

Facebook, 
udprint på 
coronasmitte 

Alle 
borgere 

Politi 

18/3/2020 Video med Thor-
kild Fogde, der 
fortæller om den 
nye epidemilov og 
de restriktioner, 
der er indført for 
at mindske smitte 

At fortæller borgerne 
om de beføjelser 
politiet har fået som 
følge af ændringen i 
loven 

Facebook Alle 
borgere 

Politi 

19/3/2020 TV- og Radio-
SPOT: Forbud 
mod forsamlinger 
over 10 personerr.  

At oplyse befolknin-
gen om de seneste 
regler ift. det nye 
forsamlingsforbud 
for arrangementer på 
over 10 mennesker. 

DR, Facebook, 
YouTube 

Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles 

20/3/2020 Video med Thor-
kild Fogde  med 
en løftet pegefin-
ger til borgerne 
om at tage for-
samlingsforbud 
alvorligt og ikke 
samle sig på små 
områder 

At minde befol-
kingen om at tage 
retningslinjerne og 
særligt forsamlings-
forbuddet alvorligt og 
minde om politiets 
mulighed for at tage 
bødeblokken frem. 

Facebook, Lin-
kedin, YouTube 

Alle 
borgere 

Politi 

20/3/2020 Bliv hjemme-flow-
chart grafik 

At minde borgerne 
om at vise hensyn i 
det offentlige rum. 

Instagram Alle 
borgere 

Politi
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Dato Materiale Formål Kanal Målgruppe Afsender Billede

23/3/2020 Grafisk blik-
fang for hyp-
pigst stillede 
spørgsmål om 
retningslinjerne 

At informere perso-
ner om retningslin-
jerne på daværende 
tidspunkt. 

Facebook Alle 
borgere 

Politi 

23/3/2020 Grafik ‘Hold 
afstand’ med 
retningslinjer i det 
offentlige rum 

At minde borgerne 
om at vise hensyn i 
det offentlige rum. 

A4, A3 plakater 
og A0 standere 
på potentielle 
hotspots 

Alle 
borgere 

Politi 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

Hold afstand 

Politiet kan gribe ind 
Der er indført forbud mod arrangementer, 

begivenheder mv. med flere end 10 personer,  
og politiet må gribe ind, hvis der er flere end  

10 personer for tæt sammen. 

Overholder du ikke forbuddet,  
risikerer du en bøde på 1500 kr. 

Hold god afstand til andre. 
Gå derfor et andet sted hen,  
hvis ikke det er muligt her. 

23/3/2020 TV- og Radio-
SPOT: Det kan 
du selv gøre 
for at minimere 
smittespredningen 

At informere befolk-
ningen om de 
vigtigste generelle 
retningslinjer for 
at minimere smit-
tespredningen i 
samfundet. 

DR, Facebook, 
YouTube 

Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles 

23/3/2020 TV- og Radio-
SPOT: Rengøring i 
hjemmet 

At oplyse befolk-
ningen om at situ-
ationen kræver 
ekstra opmærksom-
hed på rengøring 
for at minimere 
smittespredning 

DR, Facebook, 
YouTube 

Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles 

25/3/2020 Planche: Hjælp 
med at holde 
Grønland sikker! 

Oplyse tilrejsende 
om retningslin-
jerne ved ankomst i 
Grønland 

Plakat til flyveren 
(DA/EN/GL) 

Rejsende 
til Grønland 

Politi 

25/3/2020 Plakat: Vigtig 
information til alle 
rejsende om coro-
navirus/covid-19 i 
Grønland 

Oplyse om coronavi-
rus i Grønland efter 
første smittetilfælde 

Plakat til luft-
havne (DA/EN/ 
GL) 

Rejsende 
til Grønland 

Politi + 
Lægeem-
bedet og 
Selvstyret 

25/3/2020 Flyer: Vigtig infor-
mation til alle 
rejsende om coro-
navirus/covid-19 i 
Grønland 

Oplyse om coronavi-
rus i Grønland efter 
første smittetilfælde 

Flyer til uddeling 
i lufthavne (DA/ 
EN/GL) 

Rejsende 
til Grønland 

Politi + 
Lægeem-
bedet og 
Selvstyret
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Dato Materiale Formål Kanal Målgruppe Afsender Billede

25/3/2020 Grafik “Midler-
tidige forbud i 
Nuuk” 

At informere perso-
ner om de gældende 
forbud 

Ryggen på føre-
sæderne i taxier 
på DA/GRL og 
UK 

Borgere og 
turister 

Politi 

Hotline: +299 80 11 00 
www.nun.gl 

Aaqqissuussinerit inunnik qulinit amerlanerusunit 
peqataaffigineqartut inerteqqutaalerput 

Katersuunnerit inunnik qulinit amerlanerusunit peqataaffigineqartut inerteqqutaagallalerput, 
illup iluani silamilu. Namminerisamik angerlarsimaffiit inerteqqummi pineqanngillat, pisortalli  

sakkortuumik kaammattuutigaat peqataasussat amerlassusaasa killilersimaartinnissaat 
imaluunniit katersuunnerit taamaatiinnarneqarnissaat. 

Inerteqqut suliffinni, tamanut angallassisuni pisiniarfinnilu atuutinngilaq. 

Sumiiffiit tunillaassuiffioratarsinnaasut matuneqarput 
Sumiiffiit naapiffigisakkagut inerteqquteqarfigineqarallalerput. Ilinniarfiit, atuarfiit 

paaqqinnittarfiillu tamanut ammasut namminersortorlu matoorarneqarput. Nuuk Center 
matuneqarpoq (pisiniarfiit centerip silataatigut nammineq isertarfillit pinnatik) 

Neriniartarfiit caféellu nerisassannik taamaallaat annissassanik tuniniaaqqusaalerput. 
Imerniartarfiit matuneqarput. Illup iluani timersortarfiit sunngiffimmilu ornittakka, ilaatigut 

filmertarfik, atuakkanik atorniartarfik, isiginnaartitsisarfik, nukkassartarfiit naluttarfillu, 
matuneqarput. Aammattaaq suliffeqarfinnut, inunnik attuinngitsoorfiunngitsunut, 

assersuutigalugu nujaleriffinnut, atuuppoq. 
Inerteqqummi ulluinnarni atortussanik niuertarfiit, nalinginnaasumik ammasut, 

pineqanngillat. 

Nuummiit illoqarfimmut allamut 
nunaqarfimmulluunniit ornigunneq inerteqqutaavoq 

Nammineq angallatinnik Nuummiit illoqarfinnut allanut nunaqarfinnulluunniit 
ornigutissanngilatit. Nuummiit piniariarnissaq aalisariarnissarluunniit inerteqqutaanngilaq, 

piumasaqaataallunili Nuummut uternissat. 
Nuummiit ilaasortaatit tamarmik unitsinneqarput. Timmisartuussinerit umiarsuarnillu 

angallassinerit. 

26/3/2020 TV- og Radio-
SPOT: Børn og 
legeaftaler 

At give befolkningen 
retningslinjer for 
børn og legeaftaler - 
bl.a. at udvælge 1-2 
børn, ikke lege med 
mange forskellige, og 
huske håndhygiejnen 
og hjælpe de mind-
ste med at vaske 
hænder. 

DR, Facebook, 
YouTube 

Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles 

28/3/2020 Animation med 
budskabet 
‘sammen hver for 
sig’ 

At minde borgerne 
om at holde afstand 
og være sammen 
hver for sig 

Facebook, Lin-
kedIn på DK/GRL 
og Færøsk 

Alle 
borgere 

Politi 

28/3/2020 Grafik til lufthaven 
med retnings-
linjer til dem, 
der skal hente 
ankommende 
passagerer 

At informere perso-
ner, der skal hente 
ankommende pas-
sagerer om at vente 
ved deres bil 

Facebook, A2 
folie til lufthavn 
på DA/EN 

Personer, 
der skal 
hente 
ankom-
mende 
passagerer 

Politi 

STOP! 

Skal du hente en 
ankommende passager? 

Vi opfordrer dig til ikke at gå ind i terminalen, 
men i stedet at vente ved din parkerede bil. 

Ved at begrænse antallet af mennesker i 
terminalerne mest muligt reducerer vi risikoen 
for smittespredning af coronavirus/covid-19. 

Tak for din forståelse. 

28/3/2020 Grafik til lufthaven 
med retnings-
linjer til dem, 
der skal hente 
ankommende 
passagerer 

At informere perso-
ner, der skal hente 
ankommende pas-
sagerer om at vente 
ved deres bil 

A3 plakat til luft-
havn på DA/EN 

Personer, 
der skal 
hente 
ankom-
mende 
passagerer 

Politi Skal du hente en 
ankommende 
passager? 

Vi opfordrer dig til ikke at gå 
ind i terminalen, men i stedet 
at vente ved din parkerede bil. 

Ved at begrænse antallet af 
mennesker i terminalerne 
mest muligt reducerer vi 
risikoen for smittespredning  
af coronavirus/covid-19. 

Tak for din forståelse. 

STOP! 

30/3/2020 Grafik med bud-
kabet ‘Hold ud, 
derinde og hold 
igen, derude’ 

En opfordring til at 
holde sig selv inden-
for og holde igen, 
hvis man endelig er 
ude. 

Facebook Alle 
borgere 

Politi 

3/4/2020 “I Østjylland står 
vi sammen om at 
holde afstand” 

Minde folk om at 
holde afstand i 
påsken 

Tabloid annonce i 
lokalavis 

Borger i 
Østjylland 

Østjyllands 
kommuner 
og Politi 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

I Østjylland står vi sammen 
om at holde afstand 

“I gør det allesammen rigtig godt. 
Hold ud og hold ved – det nytter 

noget, når vi står sammen”. 
– Marian Thomsen, Politidirektør fg. 

ved Østjyllands Politi 

Østjyllands Politi og borgmesterene i de syv kommuner står 
sammen i en opfordring til, at alle borgere hjælper med at 

passe på hinanden i påsken.
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5/4/2020 Grafik, der infor-
merer om udvi-
dede åbningstider 
i påsken 

Gøre opmærksom på 
at man skal købe ind 
med omtanke, og at 
man har mulighed 
for det på andre tids-
punkter end normalt 
i påsken 

Facebook Alle 
borgere 

Politi 

6/4/2020 Annonce/grafik 
“Hold afstand” 

At minde borgere om 
at vise hensyn i det 
offentlige rum 

Tabloid annonce i 
lokalavis 

Borgere i 
Østjylland 

Politi 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

Østjylland 
står sammen 
– hver for sig 

Husk at holde afstand 
Vejret er godt, og det er fristende at gå ud og mødes 

med venner og familie. Men det går ikke for tiden. 
Sammen må vi forsøge at bryde smittekæden, og det 

gør vi bedst ved at holde afstand til hinanden. 

Tak for hjælpen. 

9/4/2020 Animation med 
budskabet ‘Brug 
skallen - hold 
afstand’ 

Minde folk om at 
selvom påsken 
lægger op til at være 
ude og sammen, 
så skal man stadig 
holde afstand 

Facebook, 
LinkedIn 

Alle 
borgere 

Politi 

11/4/2020 Video med påske-
hilsen fra Thor-
kilde Fogde 

Ønske god påske og 
minde folk om, at 
politiet er til stede 
ude i landet med 
vejledning, men også 
bødeblok, hvis det 
bliver nødvendigt 

Facebook Alle 
borgere 

Politi 

19/4/2020 Grafik med over-
blik over, hvad 
der åbner i første 
fase af den grad-
vise genåbning af 
Danmark 

Give viden om, hvad 
man kan ved første 
fase af genåbnin-
gen samt minde 
om, hvilke forbud 
og tiltag, der stadig 
gælder 

Facebook, Twitter Alle 
borgere 

Politi 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

Danmark åbner gradvist 
Få et overblik 

Fra mandag åbnes der 
blandt andet for

 
•  Frisører 
•  Skønheds- og massageklinikker 
•   Kropsplejeklinikker 
•   Spaklinikker 
•  Tatovører og piercingklinikker 
•   Fysioterapeuter, Kiropraktorer 

og Ergoterapeuter 
•  Osteopater 
•  Kliniske Diætister 
•  Fodterapeuter 
•  Optikere 
•  Psykologer 
•   Tandområdet, herunder kliniske 

tandteknikere, tandlæger og 
tandplejere 

•  Høreområdet 
•  Private hospitaler og klinikker 
•  Køreskoler 

Få det fulde overblik 
over tiltag i genåbningen her. 

Forbud og tiltag, 
der stadig gælder 

•   Forbud mod arrangementer, 
begivenheder mv. med fl ere end 10 
personer 

•   Lukning af skoler og 
uddannelsesinstitutioner – bortset 
fra grundskolen - 0.-5. klasse - og 
de gymnasiale uddannelser og 
erhvervsuddannelserne for de elever, 
der er på uddannelsens sidste år 

•   Lukning af kulturinstitutioner, 
folkekirken, trossamfund og 
fritidstilbud 

•  Off entligt ansatte arbejder hjemmefra 
•   Lukning af natklubber, værtshuse, 

restauranter og caféer mv. 
•  Lukning af storcentre mv. 
•   Lukning af indendørs sports- og 

fritidsfaciliteter mv. 
•   Midlertidig grænsekontrol med 

indrejseforbud 
•  Skærpede rejsevejledninger 

21/4/2020 TV SPOT 8: 
Seneste nyt fra 
myndighederne. 
Infomation om 
den gradvise 
genåbning 

Informere folk om, at 
for at genåbningen 
kan blive en succes, 
så skal man stadig 
huske rådene 

Facebook Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles 

23/4/2020 Redesign af grafik 
fra SST ud fra en 
PDF 

Anvisninger til, hvor-
dan man skal for-
holde sig, hvis man 
skal i retten. 

A3 plakat til 
domstolene på 
DA/GRL 

Brugere af 
Danmarks 
Domstole 

SST, Dan-
marks 
Domstole 

sst.dk/coronacoronasmitte.dk 

Forebyg smitte med  
ny coronavirus 

Følger I disse råd, kan I hjælpe med at stoppe smittespredningen. 

Hvad kan du som bruger i retten gøre? 

• Vaske hænder eller bruge håndsprit når du kommer ind i 
retten, og igen når du forlader retten.  

 

21.04.2020

 
 

• Holde afstand til andre brugere og ansatte, så vidt  muligt på to meter. 

• Hoste og nyse i ærmet eller i et engangslommetørklæde 
– ikke i dine hænder. 

• Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at blive hjemme 
(selvisolation), hvis du er smittet eller har symptomer (selv 
milde symptomer) på COVID-19. 

• Bede andre om at tage hensyn. 

 
• Hjælpe hinanden med at følge de gode råd. 

 • Undgå at røre kontaktpunkter som gelændere, 
knapper på automater, armlæn, bordoverflader m.v. 
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23/4/2020 TV- og Radio-
SPOT: Hvis du har 
tegn på sygdom 

At oplyse befolknin-
gen om muligheden 
for at lade sig teste, 
hvis man har tegn på 
sygdom, og gene-
relle retningslinjer 
for, hvis man oplever 
symptomer. 

DR, Facebook, 
YouTube 

Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles 

24/4/2020 Plakat + grafik til 
SoMe: Politiet kan 
lukke et område 

Information målrettet 
hotspots. Orienterer 
om, at politiet kan 
lukke området, hvis 
for mange menne-
sker samles. 

Facebook, Twit-
ter, LinkedIn??? 
Samt plakater 
på alle hotspots i 
politikredsene 

Brugere af 
offentlige 
pladser, 
parker 
mm., hvor 
mange 
mennesker 
samles 

Politi 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk

Politiet 
kan lukke 
området

The Police 
may close 

the area

Politiet er i området
Politiet kan indføre et midlertidigt 
opholdsforbud i området, hvis det 
vurderes, at smitterisikoen er for 

stor på grund af for mange personer 
på samme sted. Også selv om de 

udgør mange små grupper. Overvej 
derfor, om I skal finde et andet sted 

at opholde jer.

The Police are in the area
The Police may impose a temporary 

exclusion area if it is considered 
that the risk of infection is too high 

because of too many persons 
within the same place. Even if 

they constitute many small groups. 
Therefore, please consider if you 

should assemble elsewhere.

 Mange små grupper 
bliver hurtigt til én stor. 
Søg væk fra området, 

hvis det ikke er muligt at 
holde afstand til andre.

 Many small groups soon 
become one large group. 

Leave the area if it is 
not possible to keep a 

distance to other people.

24/4/2020 Plakat: 
Opholdsforbud 

Plakaten skal infor-
mere om, at poliet 
har indført midlerti-
digt opholdsforbud 
i et område samt 
angive dato for for-
buddets varighed. 

Plakat til område, 
hvor der er ind-
ført midlertidigt 
opholdsforbud. 

Brugere af 
hotspot- 
område, 
hvor der 
er indført 
opholdsfor-
bud 

Politi 

Hotline: +45 7020 0233 
coronasmitte.dk 

STOP! 

Opholdsforbud 
For at forhindre spredning af 
coronavirus/covid-19 forbyder 

politiet ophold her: 

Forbuddet gælder frem til: 

Forbuddet betyder, at du ikke må 
tage ophold. Du må gerne bevæge 

dig igennem området. 

Du kan læse mere om det 
konkrete opholdsforbud på 

coronasmitte.dk. 

Ved politiets vurdering er der taget 
hensyn til Sundhedsstyrelsens 

generelle anbefalinger vedr. 
smittefaren fra coronavirus/ 

covid-19. 

Overholder du ikke forbuddet, 
risikerer du en bøde på 2.500 kr. 

Exclusion Area 
In order to prevent spreading of 
coronavirus/covid-19, the Police 

prohibits you to stay here: 

The prohibition applies until: 

The prohibiton means that you may 
not stay here. However, you may 

move through the area. 

You can read more about 
the specific exclusion area at 

coronasmitte.dk. 

The police assessment takes 
into account the general 

recommendations of the Danish 
Health Authority regarding the risk of 
infection from coronavirus/covid-19. 

Non-observance may result 
in a fine of DKK 2.500. 

30/4/2020 TV- og Radio-
SPOT: Besked om 
opholdsforbud 

En besked til befolk-
ningen om at huske 
at holde afstand i 
det foffentlige rum 
og politiets mulig-
hed for at indføre 
opholdsforbud 

DR, Facebook, 
YouTube 

Alle 
borgere 

Myndig-
hedsfælles
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