10. juli 2020
Retningslinjer for en sundhedsmæssigt forsvarlig genåbning for erhvervsrejsende
i lyset af udbruddet af COVID-19
COVID-19 har store konsekvenser for alle dele af det danske samfund, herunder dansk
erhvervsliv, danske arbejdspladser og dansk eksport. Regeringen har taget mange og omfattende
initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet. Danskerne og dansk erhvervsliv har fulgt
myndighedernes anvisninger, og initiativerne har indtil videre haft den ønskede effekt. På den
baggrund er det nu muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt at udvide den gradvise genåbning af
Danmark til yderligere sektorer. Regeringen har derfor besluttet at lette adgangen for
erhvervsrejsende ind og ud af Danmark.
Bedre 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 åbning 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. Mange flyruter er stadig indstillet. Samtidig kan de eksisterende danske
restriktioner være en hindring for erhvervsrejsende. Derudover stiller flere lande krav om

1

dokumentation for formålet med rejsen som betingelse for indrejse eller krav om negativ
COVID-19-testresultat for, at den rejsende kan undgå karantænekrav.
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.
Erhvervsrejser fra Danmark
Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til størsteparten af verdens lande,
men har dog kunnet lempe rejsevejledningerne for de fleste europæiske lande. Erhvervslivet har
i meget vidt omfang valgt at efterleve denne opfordring. Erhvervsrejser er ellers i princippet ikke
omfattet af opfordringen, da erhvervsrejser ofte anses for at være nødvendige rejser.
Erhvervsrejsende kan som udgangspunkt godt rejse i den aktuelle situation. Det er derfor op til
den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.
Arbejdsgiverne har i den forbindelse et særligt ansvar for at forhindre smittespredning, hvorfor
det også i rejserådene for erhvervsrejser anbefales, at den enkelte virksomhed anlægger et
forsigtighedsprincip. Dette er først og fremmest i forhold til at vurdere, hvorvidt en konkret rejse
er en nødvendig rejse, og dernæst i forhold til at følge rejserådene for erhvervsrejser for derved
at minimere risikoen for, at medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i
udlandet.
Der er udarbejdet nye rejseråd til erhvervsrejser om, hvad virksomhederne konkret bør gøre før,
under og efter en erhvervsrejse. Herudover vil Udenrigsministeriet sikre lettere adgang til
informationer om gældende indrejse- og opholdsrestriktioner, i første omgang for udvalgte store
eksportmarkeder.
For rejsende, som skal rejse til lande, hvor der kræves dokumentation for en negativ COVID-19test, vil det være muligt at få foretaget en test inden afrejse fra Danmark, så der kan medbringes
et såkaldt COVID-19-pas på rejsen. Yderligere information om COVID-19-pas kan findes på
Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.
Testen foretages af Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet.
Erhvervsrejsende har to muligheder i forhold til at booke en tid til test. Den erhvervsrejsende
kan booke en tid på coronaprover.dk eller kontakte den myndighedsfælles hotline på
telefonnummer 7020 0233. Den forventede svartid på tests er på nuværende tidspunkt mellem
28-30 timer. Der arbejdes på en digital løsning til udstedelse af certifikatet.
Forholdsregler efter hjemkomst til Danmark
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I praksis har erhvervsrejsende været udfordret af opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter
en udlandsrejse. Det er dog fortsat meget vigtigt at reducere risikoen for, at hjemkomne
erhvervsrejsende medbringer COVID-19-smitte til Danmark.
Erhvervsrejsende med fast bopæl i Danmark, som kommer tilbage til Danmark fra de lande eller
regioner, som Statens Serum Institut ikke klassificerer som ”åbne”, vil derfor blive tilbudt at få
taget en COVID-19-test efter hjemkomst. Testen bør tages umiddelbart efter hjemkomst til
Danmark, ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejse fra Danmark. Med en negativ COVID19-test vil disse erhvervsrejsende blive undtaget for opfordringen til at blive hjemme i 14 dage.
Testen foretages af Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet, herunder
nu også i Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn. Der er ikke krav om tidsbestilling til test i
de to lufthavne Ved tests andre steder end de to lufthavne kan den erhvervsrejsende booke en
tid på coronaprover.dk eller kontakte den myndighedsfælles hotline på telefonnummer 7020
0233. Den forventede svartid på tests er på nuværende tidspunkt mellem 28-30 timer.
Erhvervsrejser til Danmark
Erhvervsrejser for personer uden fast bopæl i Danmark, der opfylder de almindelige betingelser
for indrejse, f.eks. 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 har vejledt borgere samt håndhævet 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 kunne fremvise dokumentation, fx i form af en e-mail, for
arbejdsforholdet 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 af udlændingen oplyste.
Informationen vedrørende erhvervsrejsendes indrejse i Danmark er tilgængelig på dansk og
engelsk på den fælles myndighedshjemmeside coronasmitte.dk.
For tilrejsende erhvervsrejsende, som typisk vil foretage kortere erhvervsrejser af nogle få dages
varighed, gælder der fortsat ikke en opfordring til selvisolering i 14 dage efter ankomst.
For tilrejsende erhvervsrejsende og deres arbejdsgivere vil der samtidig blive gjort en ekstra
kommunikationsindsats for at understøtte, at de i deres adfærd bidrager til at minimere
smittespredning med COVID-19. Arbejdsgiveren har et særligt ansvar for at forebygge
smittespredning.
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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.
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. Det er op til hvert enkelt medlemsland at beslutte i hvilket
omfang, retningslinjerne bliver implementeret, hvorfor der kan være mindre variationer i
retningslinjerne på tværs af EU.
I Danmark blev retningslinjerne implementeret fra 15. juni, og luftfartsbranchen følger
retningslinjerne, dog med enkelte justeringer til en dansk kontekst, for eksempel i forhold til
afstandskravet. 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 enkelte luftfartsselskab derudover have særlige retningslinjer, som rejsende
skal følge. Rejsende bør derfor altid kontakte luftfartsselskabet inden afrejse for at høre om de
konkrete retningslinjer.
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