Kolding 17. december 2021
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Dele af Danmark lukker igen ned som følge af nye restriktioner
Omikron varianten hærger, og det er igen det overordnede hensyn til, at sundhedsvæsnet
ikke bliver overbelastet, som nu kræver nye restriktioner. Folketingets epidemiudvalg har
netop godkendt de anbefalede restriktioner fra epidemikommissionen. Dette vil ramme dele
af erhvervslivet hårdt. Det er nu meget afgørende, at de nye restriktioner ikke gælder en dag
længere end højest nødvendigt.
De nye restriktioner betyder blandt andet, at der i butikker indføres et arealkrav på fire
kvadratmeter per kunde i butikker under 2000 kvadratmeter, samt et arealkrav på seks
kvadratmeter per kunde i butikker over 2000 kvadratmeter. Der skal fremgå tydelig skiltning.
Folketingets partier skal nu i gang med at forhandle de relevante kompensationspakker på
plads.
Restriktionerne gælder fra søndag morgen kl. 8.00 og 4 uger frem til 17. januar.
Samlet overblik over de nye restriktioner:
Erhverv der skal lukkes ned:
• Messer, konferencer og foredragssale
• Forlystelsesparker og tivoli
• Bade- og legelande
• Kasinoer og spillehaller
Butikker:
• Arealkrav per kunde på fire kvadratmeter i butikker under 2000 kvadratmeter
• Arealkrav per kunde på seks kvadratmeter per kunde i butikker over 2000
kvadratmeter
Barer, restauranter og cafeer:
• Skal holde lukket klokken 23 til 05. Må ikke servere alkohol efter klokken 22
• Forbud mod salg af alkohol bredt efter klokken 22 og før klokken 5
• Krav om mundbind eller visir for ansatte med kontakt til kunder. Lige meget
vaccinationsstatus
• Arealkrav på to kvadratmeter per siddende og fire kvadratmeter per stående gæst
Kulturelle aktiviteter, der lukkes ned:
• Kulturhuse, forsamlingshuse og lokaler til menighedsarrangementer
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Lokaler til idrætsarrangementer med betalende tilskuere
Spillesteder, teatre og biografer
Museer og kunsthaller
Zoologiske anlæg og akvarier
Folkehøjskoler

Offentlig transport:
• Indførsel af krav om pladsbillet i dele af den offentlige transport
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