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Kolding, den 27. januar 2022 
 

 
Nu lysner det – og alle restriktioner udløber per 31. januar 2022 
 
Med udgangen af januar måned er covid-19 ikke længere kategoriseret som en 
samfundskritisk sygdom. Det betyder, at de nuværende restriktioner ikke længere er 
aktuelle. Der arbejdes nu på, at de aktuelle kompensationspakker videreføres lidt endnu. 
 
Det anbefales dog fortsat, at der på sygehuse og plejehjem fortsat stilles krav om, at 
besøgende anvender mundbind og coronapas for at beskytte de sårbare og ældre. 
 
Samtidig lempes indrejserestriktionerne således, at det kun er rejsende, der ikke er 
vaccinerede eller tidligere smittede, der skal testes ved indrejse til Danmark. 
 
Der vil fortsat gælde anbefalinger om test og selvisolation. 
 
Myndighederne anbefaler fortsat, at man tager en hjemmetest, inden man skal være 
sammen med mange mennesker, særligt sårbare borgere. Det vil fortsat være muligt at få 
en PCR-test, så man kan få bekræftet sin positive hjemmetest. 
 
Coronapas vil fortsat være relevant i forbindelse med udlandsrejser, ligesom 
erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger fortsat har mulighed for frivilligt 
at fastsætte restriktioner - herunder krav om coronapas, men det kan ikke efter 31. januar 
2022 påtvinges medarbejderne at fremvise det.    
 
Vi anbefaler dog, at man i udgangspunktet overvejer, om medarbejderne skal tilbydes en 
selvtest eventuelt 2 gange ugentligt, eller at de skal tilbydes at få foretaget en lyntest i 
arbejdstiden. Dette for at forsøge at imødekomme et stort antal smittede i virksomheden, 
og dermed et højt sygefravær. Dette kan fremadrettet kun gøres som et tilbud til 
medarbejderne.  
 
Myndighederne anbefaler PCR test hurtigst muligt ved lette og betydende symptomer, vi 
anbefaler isolation indtil testsvar foreligger. Ligeledes anbefaler vi, at medarbejdere, der er 
nærkontakt (se nyhedsbrev fra 25. januar), ligeledes bør tage en lyntest, inden de møder i 
virksomheden eller tilbydes en selvtest.  
 
Ved fravær grundet covid-19 eller anbefalet selvisolation vil der frem til 28. februar 2022 
være sygedagpengerefusion fra 1. dag.  
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