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Kolding, den 17. januar 2022 
 

 

 

Restriktionerne lempes en smule 
 
Som bekendt åbner dele af erhvervslivet igen fra søndag den 16. januar 2022. 
 
De dele af erhvervslivet der genåbner er:  

- Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes konferencer og foredrag med op til 500 
siddende deltagere 

- Forlystelsesparker og omrejsende tivolier 
 
Disse genåbner med krav om mundbind og krav om coronapas. 
 
De resterende restriktioner på Erhvervsministeriets område videreføres.  
 
Dette gælder blandt andet: 
 

- Lokaler hvorfra der drives detailhandel, og er offentlig adgang, skal opfylde 
følgende krav 

o I lokaler mellem 0 og 1999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde 
per 4 m2 gulvareal 

o I lokaler mellem 2000 og 4999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 
kunde per 6 m2 gulvareal 

o I lokaler mellem 5000 og 9999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 
kunde per 8 m2 gulvareal 

o I Lokaler på 10000 m2 eller derover må der maksimalt tillades adgang for 1 
kunde per 10 m2 gulvareal 

o Ved adgangen til lokalerne skal der opsættes informationsmateriale om, at 
personer der har symptomer på covid-19 bør isolere sig i hjemmet etc. Der 
skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion tilgængeligt for kunder 

 
Krav om mundbind eller visir 

- Kunder, besøgende etc. i lokaler hvorfra der drives detailhandel skal bære 
mundbind eller visir.  

- Kravet omfatter tillige medarbejdere der har kontakt til kunder, besøgende etc. Det 
gælder ikke medarbejdere der opholder sig i et lukket rum eller bag en 
afskærmning.  

- Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge 
mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse 
af kravet.  
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Epidemikommissionen har oplyst, at de løbende vurderer muligheden for yderligere 
genåbning og anbefaler, at genåbningen forløber trinvis i takt med epidemiudviklingen. 
Epidemikommissionen vurderer for nuværende, at det i næste trin vil være relevant bl.a. at 
genåbne hovedparten af de øvrige aktiviteter på erhvervsområdet for eksempel messer, 
lege- og badelande, forsamlingshuse og selskabslokaler samt lempelse af restriktioner for 
serveringsteder m.v. Epidemikommissionen vurderer dog samtidig, at der forventeligt også 
efter næste trin vil være behov for restriktioner herunder f.eks. natteliv og større 
arrangementer med stående publikum samt krav om coronapas og mundbind. 
 

mailto:dm@danskmaskinhandel.dk

