Kolding, den 1. december 2021

Ændring af krav til brug af mundbind
Som orienteret I Covid 19 information den 29. november 2021, blev der udstedt en
bekendtgørelse med bl.a. krav om, at medarbejderne i butikkerne skal bære mundbind
eller visir. Medarbejderen har mulighed for at blive undtaget fra kravet om mundbind,
såfremt medarbejderen er blevet pålagt at forevise coronapas eller test for Covid-19 og
efterkommer dette pålæg.
Efterfølgende har arbejdsmarkedets parter rettet henvendelse til Erhvervsministeriet, fordi
man ønsker den praktiske implementering af reglen ændret. Erhvervsministeriet har
vurderet, at det var hensigtsmæssigt at imødekomme ønsket fra arbejdsmarkedets parter,
hvorfor der er lavet en ændring af bekendtgørelsen. Denne ændring af bekendtgørelsen
træder i kraft den 1. december 2021.
Læs ændring af bekendtgørelsen her
Konkret betyder ændringen, at medarbejdere i butikkerne fortsat fritages for mundbind
eller visir, såfremt de kan forevise et gyldigt coronapas, men det vil ikke være et krav, at
deres arbejdsgiver har pålagt krav om coronapas i henhold til lov om arbejdsgiveres
adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.
Dermed vil undtagelsen også gælde medarbejdere, som har gyldigt coronapas, men hvor
arbejdspladsen ikke har valgt at gøre brug af muligheden for at stille krav om coronapas.
Det vil fortsat være virksomheden, som er ansvarlig for at kontrollere coronapas for
medarbejderne, såfremt medarbejderne skal undtages fra kravet om brug af mundbind
eller visir.

I forbindelse med Åbent-Hus-arrangementer
DM-Arbejdsgiver har været i kontakt med Erhvervsstyrelsen som bekræfter, at her gælder
reglen med mundbind fortsat for alle gæster, selvom de fremviser gyldigt coronapas.
Årsagen er, at der er offentlig adgang. Mundbindene må fjernes, når gæsterne enten
sidder ned eller står og indtager mad og drikke.
Det er kun i helt lukkede forsamlinger, at der kan fraviges brug af mundbind. Her er det
reglen om coronapas ved forsamling af 100 personer og derover indendørs, der er
gældende.
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