Kolding, den 23. marts 2021

Aftale om genåbning af Danmark
Mandag blev der indgået en bred politisk aftale om genåbning.
Efter påske fortsættes en gradvis og fleksibel udfasning af restriktionerne. Der tages
udgangspunkt i 14 dages intervaller mellem genåbningsfaserne.
Desværre er forsamlingsforbuddet ikke en del af aftalen. Medio april fremlægges en plan
for udfasning af forsamlingsforbuddet.
Der er heller ikke kommet en afklaring i relation til dyrskuer, festivaler etc. En plan i
relation hertil forventes også fremlagt medio april.
Hjælpepakkerne forlænges foreløbig frem til og med den 30. juni 2021.
Hovedtræk i aftalen:
Genåbning fra 6. april
• Liberale serviceerhverv mv. kan genåbne. Der vil gælde krav om anvendelse af
mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse. Der vil endvidere
være krav om anvendelse af coronapas.
• 5. -8. klasse kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge).
• Elever på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kan vende tilbage med 50
pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge).
• På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med
mange praksiselementer vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver
anden uge). Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende
tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde.

Genåbning fra 13. april
• Almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på
15.000 m2 eller derunder kan genåbne pr. 13. april 2021. Genåbningen gælder ikke
for biografer, restauranter og caféer mv., som er lokaliseret i indkøbscentret mv.

Genåbning fra 21. april
• De store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. kan genåbne.
• Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og cafeer
mv., museer, kunsthaller samt biblioteker. Desuden åbnes uden coronapas for
indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.
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Genåbning fra 6. maj
• Med coronapas genåbnes indendørs servering på restauranter og cafeer mv.,
konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der
udøves kulturaktiviteter.
• Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år.
Genåbning fra 21. maj
• Med coronapas genåbnes resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som
ikke er åbnet i forrige faser. Desuden åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker,
zoo mv og legelande. Desuden daghøjskoler og aftenskoler.
Se hele aftaleteksten her
Se mere på www.coronasmitte.dk
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