15. december 2020
Retningslinjer for en sundhedsmæssigt forsvarlige erhvervsrejser
i lyset af COVID-19
Bedst mulig adgang til erhvervsrejser ud og ind af Danmark er helt centralt for, at virksomheder
i Danmark kan genetablere deres internationale aktiviteter og for genopretningen af dansk
økonomi og beskæftigelse i kølvandet på COVID-19-krisen. Danmark er, som en åben økonomi
med et lille hjemmemarked, meget afhængig af eksport til udlandet. Ca. 800.000 danske jobs er
knyttet til eksporten. Mange danske virksomheder er afhængige af, at deres sælgere, specialiserede
teknikere og rådgivere kan rejse ud for at afsætte deres produkter og services – og for at kunne
opfylde allerede indgåede kontrakter. Uden reel adgang til at foretage erhvervsrejser ud af
Danmark taber danske virksomheder ordrer og markedsandele. Det kan få langsigtede
konsekvenser for dansk økonomi. Det er på samme vis vigtigt, at danske virksomheder har
adgang til indrejsende partnere og investorer fra udlandet. Samtidig vil en lettere adgang for
erhvervsrejser bidrage til, at Københavns Lufthavn kan forblive den centrale
knudepunktslufthavn i Skandinavien.
Virkeligheden for de fleste virksomheder i Danmark er, at internationale erhvervsrejser fortsat
kan være vanskelige at gennemføre. Mange lande har fortsat omfattende indrejserestriktioner og
karantæneregler. En forbedring af mulighederne for erhvervsrejser ind og ud af Danmark er
forbundet med væsentlige udfordringer, hvor flere forventes at tage længere tid at løse, og hvor
vi fra dansk side er afhængige af, hvad andre lande gør, herunder fælles europæiske løsninger.
Erhvervsrejser fra Danmark
Der er behov for at gennemføre en række erhvervsrejser under COVID-19 af hensyn til
opretholdelse af dansk eksport. Udenrigsministeriet anser erhvervsrejser som nødvendige rejser
og understøtter med råd og vejledning. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres selv i de tilfælde,
hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser.
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Arbejdsgiverne har som alle andre et ansvar for at forhindre smittespredning. Det er derfor
vigtigt, at erhvervsrejsende følger rejserådene for erhvervsrejser og sundhedsmyndighedernes
anbefalinger. Der er udarbejdet rejseråd til erhvervsrejser om, hvad virksomhederne konkret bør
gøre før, under og efter en erhvervsrejse. For at understøtte denne indsats har
Udenrigsministeriet oprettet en webbaseret ’hotline’, hvor virksomheder kan skrive til
Udenrigsministeriet med henblik på at få rådgivning om udførelsen af en specifik erhvervsrejse.
Dette er for at sikre bedre vejledning vedrørende enkelte landes indrejserestriktioner. Herudover
har Udenrigsministeriet samlet en oversigt over gældende indrejse- og opholdsrestriktioner for
udvalgte store eksportmarkeder. Denne information kan findes på Udenrigsministeriets
hjemmeside. Derudover er yderligere information om indrejse- og opholdsrestriktioner
tilgængelig på ambassadernes hjemmesider, også for lande, der ikke er på oversigten.
Flere lande stiller krav om dokumentation for formålet med rejsen som betingelse for indrejse
eller krav om negativt COVID-19-testresultat for, at den rejsende kan undgå karantænekrav. For
rejsende, som skal rejse til lande, hvor der kræves dokumentation for en negativ COVID-19-test,
er det muligt at få foretaget en test inden afrejse fra Danmark, så der kan medbringes et såkaldt
COVID-19-pas på rejsen. Testcenter Danmark har oprettet testcentre over hele landet, hvor der
foretages PCR-tests.
Erhvervsrejsende kan ligesom alle andre booke en tid til test på coronaprover.dk. Det anbefales,
at selve tidsbestillingen til test foretages i god tid med henblik på at sikre, at testen kan foretages
på det ønskede tidspunkt. Svartiderne ændrer sig løbende, men den politiske målsætning er, at 80
pct. får svar på test dagen efter, testen er foretaget. COVID-19-passet kan hentes på sundhed.dk,
hvis den erhvervsrejsende er blevet testet negativ for COVID-19, og prøvesvaret ikke er ældre
end syv dage. COVID-19-passet kan printes eller vises digitalt, og er anerkendt som
dokumentation i en række lande. Det anbefales, at rejsende altid orienterer sig om de gældende
regler på den danske ambassades hjemmeside i det pågældende land. Yderligere information om
COVID-19-pas kan findes på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside og på
www.sundhed.dk.
Forholdsregler efter hjemkomst til Danmark
I muligt omfang opfordres erhvervsrejsende til at følge hovedanbefalingen om at gå i selvisolation
i 10 dage, som kan afbrydes ved negativ svar på en PCR-test foretaget på dag 4 efter
hjemkomsten.
Hensynet til at holde gang i dansk økonomi betyder dog, at hovedanbefalingen om selvisolation
kan fraviges, hvis den erhvervsrejsende og dennes arbejdsgiver vurderer det nødvendigt for at
kunne varetage arbejdsfunktion i Danmark. Forudsætningen for denne udtagelse er negativt
resultat af PCR-test eller kviktest (antigen) umiddelbart ved hjemkomst. Herudover skal der
udvises skærpet opmærksomhed på eventuelle symptomer for COVID-19 samt på at følge
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sundhedsmyndighedernes råd om forebyggelse af smittespredning i samfundet frem til der
foreligger negativt svar fra PCR-test på dag 4 efter hjemkomst.
Erhvervsrejser til Danmark
Erhvervsrejser for personer uden fast bopæl i Danmark, der opfylder de almindelige betingelser
for indrejse, fx krav om visum for visse tredjelandsstatsborgere, anerkendes allerede i dag som et
anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark.
Retningslinjerne for erhvervsrejser til Danmark fremgår af den fælles myndighedshjemmeside
coronasmitte.dk, og politiet vejleder borgere samt håndhæver indrejsekontrollen ud fra disse
retningslinjer ved grænsen. Det fremgår heraf, at erhvervsrejsende må indrejse i Danmark, hvis
den pågældende som led i sit arbejde skal deltage i møder eller lignende.
Den erhvervsrejsende skal herudover kunne fremvise dokumentation for det
anerkendelsesværdige formål med rejsen, fx dokumentation for arbejdsforholdet i form af en email samt for tid og sted for mødet/arbejdet. Endvidere skal der kunne fremvises
kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet/arbejdet i Danmark,
som kan bekræfte det oplyste. Dokumentationskravet gælder ikke for erhvervsrejsende med
bopæl i lande og regioner, som Statens Serum Institut klassificerer som ”åbne”.
Personer med bopæl i højrisikolande, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt
formål såsom forretningsrejser, skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test foretaget
maksimalt 72 timer før indrejsetidspunktet. Ved manglende dokumentation for en sådan negativ
test skal den pågældende person forvente at blive afvist ved indrejsen. Personer med bopæl i
Danmark og i grænselandet (Slesvig-Holsten, Sydsverige dvs. Skåne og Blekinge len og
Vestsverige dvs. Hallands og Västra Götalands len), personer med dansk statsborgerskab samt
personer, der rejser ind i Danmark i transit eller med henblik på godstransport, er ikke omfattet
af dette krav.
Information vedrørende erhvervsrejsendes indrejse i Danmark er tilgængelig på dansk og engelsk
på den fælles myndighedshjemmeside coronasmitte.dk. Her fremgår blandt andet de generelle
smitteforebyggende råd, der gælder i Danmark uanset opholdets varighed, samt information om
og undtagelser til det nye testkrav, herunder hvilke lande der anses for højrisikolande.
På relevante myndighedshjemmesider heriblandt coronasmitte.dk, um.dk og de danske
ambassaders hjemmesider vil udenlandske erhvervsrejsende kunne finde de danske anbefalinger
for at forebygge smittespredning. Materialet vil ligeledes blive delt med flyselskaberne, der flyver
til/fra Danmark, så de kan videreformidle til deres passagerer forud for afrejse.
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Retningslinjer for luftfarten
Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har i samarbejde med ECDC (Det
Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme) udsendt et sæt retningslinjer
for luftfarten, som skal sikre en tryg og sikker rejse i luftfarten. Retningslinjerne gælder både for
lufthavnene og luftfartsselskaber.
I Danmark har luftfartsbranchen valgt at følge disse retningslinjer. Retningslinjerne betyder
blandt andet, at rejsende skal anskaffe, medbringe og bære mundbind på hele rejsen både i
lufthavne og på flyet. Indtil videre gælder også, at kun passagerer har adgang til
lufthavnsterminalerne.
Det skal bemærkes, at det enkelte luftfartsselskab derudover kan have særlige retningslinjer, som
rejsende skal følge.
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