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Genindførelse af lønkompensation
Til orientering forlænges trepartaftalen om genindførelse af lønkompensation (fredag den
10. december 2021) til og med den 31. januar 2022 set i lyset af de nyligt udmeldte
restriktioner, som løber til den 17. januar 2022.
Med forlængelsen vil det igen være muligt for virksomheder at indgå i
lønkompensationsordningen på baggrund af et antalskriterium. Den tidligere forudsætning
om, at virksomhederne skal stå over for at afskedige 30 % af medarbejderstaben eller 50
ansatte vil igen være gældende for at kunne søge om lønkompensation med tilbagevirkende
kraft fra den 10. december 2020 til og med den 31. januar 2022.

Definition af nære kontakter
Til orientering er der nedenfor linket til meddelelse fra Sundhedsstyrelsen om revideret
definition for nære kontakter:
Kun nære kontakter, der er udsat for smitte i hjemmet, skal gå i selvisolation Sundhedsstyrelsen
Fra mandag den 20. december kl. 8.00 trådte der som bekendt en række nye tiltag i kraft på
Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Reglerne gælder
frem til den 17. januar 2022.

Krav om mundbind for kunder og personale
For at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19 skal kunder, gæster, besøgende
og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller
visir, når de befinder sig i følgende lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder
offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang. Dette gælder for
engroshandlen og detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker,
indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, indendørs markeder.
Kravet omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende
lokale og har kontakt til kunder, gæster, besøgende og lignende. Det omfatter ikke
medarbejdere etc., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene
medarbejdere etc. har adgang.
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Skiltning
Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over
lokaler eller lokaliteter omfattet af krav om mundbind skal opfylde følgende krav:
1) Der skal i eller ved lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om
kravet og om muligheden for bortvisning.
2) Der må alene tillades adgang for kunder, gæster, besøgende og lignende, der
overholder ovennævnte krav.
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