10. NOVEMBER 2021

OVERBLIK:

Her skal du bruge coronapas
For at begrænse smittespredning indføres krav om coronapas fra den 12. november 2021
gældende for personer fra 15 år og opefter.

Restauranter og natteliv
Indendørs serveringssteder som restauranter og caféer mv., natklubber og diskoteker mv.
samt partybusser med alkoholservering.
Takeaway-steder og indendørs servering på sociale tilbud som varmestuer, herberger,
plejehjem mv. er dog undtaget krav om coronapas.

Steder med mange mennesker forsamlet
Hvis arrangøren ikke sikrer, at der 200 eller færre tilskuere/deltagere indendørs eller
2.000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs, skal du bruge coronapas følgende steder:
Kultur og forlystelser
Koncerter, scenekunst mv. (fx teater og musical), biografer og storskærmsarrangementer,
betalende tilskuere til idrætsarrangementer, samt besøgende på museer, kunsthaller,
videnpædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg og akvarier, badelande, legelande
og svømmehaller, forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer.
Folkekirken og andre trossamfund
Menighedsarrangementer, gudstjenester og religiøse handlinger som fx dåb, vielser og
begravelser.
Folkeoplysning
Kursister på aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.
Konferencer mv.
Konferencer, messer, foredrag og dyrskuer.

Sårbare og udsatte personer
Der indføres desuden krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem
mv. og på sygehuse (dog ikke for nære pårørende mv.), samt besøgende i fængsler og
arresthuse.
Undtagelserne til kravet om coronapas, herunder for personer der kan fremvise dokumentation fra et
borgerservicecenter for at være undtaget test samt for deltagere i politiske møder, valghandlinger mv., vil blive
opdateret på coronasmitte.dk

Sådan får du gyldigt coronapas
Coronapasset er gyldigt, hvis du er færdigvaccineret eller har fået første vaccinedosis for
mindst 14 og højst 42 dage siden.
Du har også gyldigt coronapas med en negativ PCR-test, der er højst 96 timer gammel
eller en hurtigtest, der er højst 72 timer gammel.
Tidligere smitte giver også gyldigt coronapas – men varigheden af immunitet er nedsat,
så tidligere smitte fremover giver gyldigt coronapas fra 14 dage efter en positiv PCR-test
til 6 måneder efter.

