Kolding, den 29. november 2021

Skiltning omkring mundbind og Coronapas
Fra i dag mandag den 29. november 2021 udbredes kravet om coronapas og krav om
mundbind genindføres på visse af Erhvervsministeriets områder. Derudover vil der gælde
krav om, at virksomheder, som pålægges krav om enten mundbind eller coronapas,
opsætter skilte, som informerer kunderne om kravet.
I kan finde de relevante skilte her.
Erhvervsministeriet har udarbejdet vedhæftede bekendtgørelse, der regulerer kravene.
Læs hele bekendtgørelsen her
De nye regler i hovedtræk
Fra d. 29. november 2021 gælder følgende krav for erhvervslivet:
•

For natklubber og indendørs serveringssteder, personrelaterede liberale
serviceerhverv som eksempelvis frisører, tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-,
skønheds- og massageklinikker samt bemandede solarier gælder der krav om
fremvisning af coronapas.

•

For større arrangementer som konferencer, foredrag, dyrskuer, messer,
forlystelsesparker, bade- og legelande mv. gælder der ligeledes krav om
coronapas, hvis der samles mere end 100 personer indendørs og 1000 personer
udendørs.

•

I dagligvarebutikker, indendørsmarkeder, indkøbscentre, stormagasiner, basarer,
arkader samt take-away steder gælder der krav om mundbind eller visir. Der er dog
ikke krav om mundbind eller visir for ansatte, hvis virksomheden stiller krav om, at
de ansatte har et gyldigt coronapas.

•

Virksomheder, som pålægges krav om enten mundbind eller coronapas, skal
opsætte skilte, som informerer kunderne om kravet.

Mundbind defineres i bekendtgørelsen som engangsmundbind eller stofmundbind, som
dækker næse og mund, og som er fæstnet med elastik eller lignende bag ørerne eller bag
hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.
Visir defineres om skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og
mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.
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Personer, der er fuldt vaccineret, eller som har modtaget deres første vaccinestik for
mindst 14 dage siden og højest 42 dage siden har et gyldigt coronapas. Borgere, der ikke
har modtaget vaccinen, kan fortsat få et gyldigt coronapas ved en negativ PCR- eller
hurtigtest, eller hvis de har været smittet med COVID-19 inden for de sidste 6 måneder.
Fra den 29. november gælder en PCR-test i 72 timer og en hurtigtest i 48 timer. Kravet om
coronapas gælder for voksne og børn over 15 år.
Der er fortsat adgang til kompensation for faste omkostninger for de virksomheder, som
har en omsætningsnedgang på minimum 45 pct. frem til den 31. december 2021.
Derudover kan virksomheder anvende den midlertidige arbejdsfordelingsordning.

Kommentarer fra DM-Arbejdsgiver
Det er glædeligt, at medarbejdere i butikkerne på denne måde kan undvære mundbind,
men vi ved endnu ikke, om dette kun gælder, når virksomheden har pålagt medarbejderne
at vise coronapas.
Vi har drøftet med Dansk Arbejdsgiverforening (DA), om reglerne kan tolkes således at
alle ansatte med coronapas kan fritages for at bruge mundbind eller visir, selvom
lovteksten er, at det er medarbejdere, som ”er pålagt at forevise coronapas eller test” efter
de regler, som blev vedtaget i torsdags. Dette kan DA ikke svare på nu, men DA har møde
med Erhvervsministeriet i dag og håber at kunne oplyse mere snarest.
Indtil videre er det altså kun medarbejdere, som I har pålagt at vise coronapas, som I kan
fritage for mundbind eller visir. Man behøver ikke at pålægge alle medarbejdere at vise
coronapas, for at anvende reglen, men der skal være en objektiv grund til at gøre forskel
på medarbejderne i denne forbindelse.
I forhold til værkstedet skal man gøre sig klart, om man kan sige, at der er offentlig
adgang. Hvis kunden f.eks. går igennem værkstedet for at gå over til reservedele, er
lokalet omfattet af reglerne. Det vil formentlig ikke være tilfældet, hvis det hører til
undtagelsen, at en kunde kommer ind på værkstedet (altså hvor en medarbejder følger
kunden ind på værkstedet for at se på noget på maskinen).
Det anbefales, at man forsøger at begrænse kunders adgang til værkstedet. Generelt skal
man være meget opmærksom på den forøgede risiko for ulykker, hvis der færdes kunder
på værkstedet, men nu skal man altså også være opmærksom på, at dette kan medføre
krav om mundbind eller visir, hvilket kan være problematisk for en montør, når denne
udfører arbejde på maskiner.
Der har været en del spørgsmål til reglerne.
Nedenfor gennemgås nogle generelle spørgsmål:
- Gælder krav om mundbind også, hvis vi kun har erhvervskunder?
JA. Modsat tidligere gælder reglerne lokaler, hvortil offentligheden har adgang,
også engros kunder.
- Skal kunder bære mundbind på værkstedet?
MÅSKE. Det kommer an på – se ovenfor
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-

Skal montører og/eller kunde bære mundbind, når montøren kører ud til
kunden
NEJ. Reglerne om mundbind gælder kun i virksomheden.
MEN. Hvis montøren arbejder hos en kunde, hvor der er krav om mundbind, gælder
dette jo også montøren.

-

Kan kunderne undgå mundbind til et åbent hus-arrangement, hvis man
tjekker coronapas ved døren ind i butikken?
NEJ. Det er kun ansatte, som kan fritages.

-

Hvornår skal kunder bære mundbind under åbent hus?
Når kunden er indendørs, medmindre kunden sidder ned eller kortvarigt spiser /
drikker.
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