25.10.21

Overblik over coronatiltag for personer med bopæl i SchleswigHolstein der rejser til Danmark
I det følgende ser du en liste med nogle eksempler på indrejsesituationer for personer med bopæl i
Schleswig-Holstein, der rejser til Danmark. Derefter følger en tabel, hvor de tilsvarende forpligtelser
ift. coronatiltagene er oplistet for henholdsvis Schleswig-Holstein og Danmark.
Find din indrejsesituation i listen nedenfor og husk bogstaven der svarer til din indrejsesituation. På
baggrund af den valgte indrejsesituation (bogstave) kan du efterfølgende finde de
indrejserestriktioner og testforpligtelser i tabellen nedenfor, der gælder for dig.
Regler for færdigvaccinerede, tidligere smittede personer og børn
Danmark:
Siden den 25.10.21 er alle personer, der indrejser fra et EU- eller Schengenland fritaget for
isolationsforpligtelsen efter indrejse i Danmark. Dermed gælder reglerne beskrevet i det følgende
kun for personer, der indrejser fra EU- og Schengenlande og som inden for de seneste 10 dage
forud for indrejsen i Danmark ikke har haft ophold i et land, som på opholdstidspunktet fremgik af
Danmarks liste over virusvariantområder.
Færdigvaccinerede personer er undtaget testforpligtelsen efter indrejse i Danmark. For
færdigvaccinerede personer gælder, at vaccinationen skal være gennemført i et EU- eller
Schengenland, et OECD-land eller et land, som ved indrejsetidspunktet fremgår af EU-positivliste
over tredjelande. Vaccinen skal være godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Du
skal desuden kunne fremvise enten skriftlig eller digital vaccinationsdokumentation, der skal
indeholde følgende oplysninger:
 Vaccinationsstatus og effektueringsdato, dvs. tidspunkt for 1. og hhv. 2. vaccination. Der
skal være gået minimum 2 uger og maksimalt 12 måneder siden vaccinationsforløbet blev
gennemført.
 Navn, fødselsdato, sygdommen, der er vaccineret imod og vaccinenavn.
Du kan downloade eller printe dit „coronapas“ fra sundhed.dk og bruge dette pas som
dokumentation for, at du er færdigvaccineret.
Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 er fritaget for testforpligtelsen efter indrejse
i Danmark, hvis de kan fremvise en positiv covid-19 PCR-test, som er foretaget mindst 14 dage og
højst 12 måneder før indrejsetidspunktet.
Børn under 16 år er ikke underlagt testkravet efter indrejsen til Danmark. Børn fra og med 16 år og
til og med 17 år, der indrejser til Danmark sammen med deres forældre, som er færdigvaccineret,
kan fremvise en maks. 48 timer gammel antigentest eller kan dokumentere tidligere smitte, er ikke
underlagt testforpligtelsen efter indrejsen i Danmark.
For alle personer med bopæl i Schleswig-Holstein og personer, der bor i Danmark og udfører arbejde
eller går i skole i Schleswig-Holstein, er testforpligtelsen efter indrejse i Danmark ophævet siden den
25.10.21.
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Tyskland:
Færdigvaccinerede personer og tidligere smittede personer med bopæl i et EU- eller et Schengenland
er siden den 13.05.21 undtaget af test- og karantæneforpligtelser i Tyskland, hvis der ikke indrejses
fra et virusvariantområde og der ved indrejsen kan fremvises dokumentation for gennemført
vaccination eller tidligere smitte. For færdigvaccinerede personer gælder, at vaccinationen skal være
gennemført
med
en
vaccine,
som
er
godkendt
af
Paul-Ehrlich-Institut
(https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19) og at der er gået mindst 14 dage efter den afsluttende
vaccinedosis er givet. Som dokumentation skal færdigvaccinerede personer have et vaccinationskort
enten i papirform eller digitalt, der er udstedt på den færdigvaccineredes navn. Vaccinationskortet
anerkendes på bl.a. tysk og engelsk.
Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 skal kunne fremvise en positiv covid-19
PCR-test, som er foretaget mindst 28 dage og højst 6 måneder før indrejsetidspunktet.
Børn, der er fyldt 12 år skal ved indrejsen i Tyskland kunne fremvise dokumentation for negativ test,
tidligere smitte eller vaccination. Børn under 12 år er fritaget herfor.

Liste over indrejsesituationer – personer med bopæl i Schleswig-Holstein
Arbejde:
a. Dagspendlere, der har bopæl i Schleswig-Holstein og arbejder i Danmark og dagligt vender
tilbage til deres bopæl.
b. Ugependlere, der har bopæl i Schleswig-Holstein og arbejder i Danmark og regelmæssigt,
mindst én gang om ugen, vender tilbage til deres bopæl.
c. Tjenesteydere, erhvervsrejsende, montører o.l., der har bopæl i Schleswig-Holstein, og som
grundet udførelsen af deres arbejde rejser til Danmark, inden for rammerne af den såkaldte
lille grænsetrafik under 24 timer, og ikke er typiske grænsependlere.
d. Tjenesteydere, erhvervsrejsende, montører o.l., der har bopæl i Schleswig-Holstein, som
grundet udførelsen af deres arbejde rejser til Danmark i op til 5 dage og ikke er typiske
grænsependlere.
Uddannelse:
e. Elever, studerende og lærlinge, der har bopæl i Schleswig-Holstein og rejser til Danmark i
under 24 timer for at tage i skole eller uddannelsesinstitution.
f.

Elever, studerende og lærlinge, der har bopæl i Schleswig-Holstein, og rejser til Danmark i
mere end 24 timer for at tage i skole eller uddannelsesinstitution, og regelmæssigt, mindst
én gang om ugen, vender tilbage til deres bopæl.
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Familiebesøg:
g. Personer, der har bopæl i Schleswig-Holstein og opholder sig i Danmark for at besøge
familie i mere end 24 timer.
Lille grænsetrafik og øvrige:
h. Personer, der har bopæl i Schleswig-Holstein og opholder sig i Danmark i under 24 timer
inden for rammerne af den såkaldte lille grænsetrafik (f.eks. indkøb, ferie, venner).
i.

Personer, der har bopæl i Schleswig-Holstein og opholder sig i Danmark i mere end 24 timer
(f.eks. indkøb, ferie, besøg hos venner).
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Coronatiltag
for personer med bopæl i Schleswig-Holstein

Forpligtelser
Tyskland

Forpligtelser
Danmark

Indrejserestriktioner
Gælder ikke for færdigvaccinerede
og tidligere smittede personer:
Negativt COVID-19 testcertifikat

c d f g i

Gælder kun for tidligere smittede
personer:
Positivt COVID-19 PCR-testcertifikat

c d f g i

Gælder kun for færdigvaccinerede:
Vaccinationsdokument: Skal være
udstedt på den færdigvaccineredes navn
og der skal fremgå, at der er gået
mindst 14 dage efter den afsluttende
vaccinedosis er givet
Attestering fra arbejdsgiveren/bestilleren
vedr. den tvingende nødvendighed, samt
overholdelsen af tilstrækkelige
beskyttelses- og hygiejnekoncepter

c d f g i

Rejselegitimation (f.eks. pas, gyldigt
billed-ID, bopælsattest)

a b c d e f g h
i j

a b c d e f

a b c d e f g h
i j

Fri for typiske sygdomstegn på infektion
med coronavirus (hoste, feber, m.v.)

Testforpligtelse - dokumentation
Gælder ikke for færdigvaccinerede
og tidligere smittede personer:
Maks. 48 timer gammel antigentest eller
72 timer gammel PCR-test før indrejse

c d f g i

for at opfylde dokumentationspligten ved
indrejse i DE
eller
for at være fritaget for testforpligtelsen
inden for 24 timer efter indrejse i DK
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Gælder kun for tidligere smittede
personer:
Positiv PCR-test
DK: Mindst 2 uger gammel – maks. 12
måneder gammel
D: Mindst 28 dage gammel – maks. 6
måneder gammel

c d f g i

Vær venligst opmærksom på
Vi forsøger at holde ovenstående aktualiseret løbende, men vi kan ikke garantere for
rigtigheden og fuldstændigheden, idet reglerne ændres løbende og med kort varsel.

Kilder
Danske myndigheder:
Coronasmitte.dk – Rejser til eller via Danmark:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark (25.10.21)
Coronasmitte.dk – rejser til Danmark – bopæl i grænselandet:
https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules (25.10.21)
Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering
af covid-19 (af den 22.10.21):
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1964 (25.10.21)
Coronasmitte.dk - Krav om test og isolation efter indrejse i Danmark:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/krav-om-test-ogisolation-ved-indrejse (25.10.21)
Politi.dk - Rejselegimitation:
https://politi.dk/rejselegitimation (25.10.21)
Tyske myndigheder:
CoronaEinreiseV. (Konsolideret udgave fra den 28.07.2021):
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UyNX8RTxqfk5Ynq8avy/content/UyNX8RTxqfk5Y
nq8avy/BAnz%20AT%2029.09.2021%20V1.pdf?inline (25.10.21)
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