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12. november 2021 

Besøgende i Esbernhus – krav om coronapas 

Forebyggelse af Corona  
Orientering om krav om Coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem. 

Orienteringen gives ud fra ”Lovtidende A 2021 - Bekendtgørelse om krav om corona-
pas på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid 
19”.  

Begrundelse for krav om coronapas: 

Der er en ret kraftig stigning i antal smittede i samfundet, og for at forebygge og ind-
dæmme udbredelse af Covid-19 skal besøgende nu kunne forevise et coronapas. 

 

Følgende personer er undtaget fra kravet: 

• Børn under 15 år 

• Nære pårørende 

• Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere 
på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen 

• Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et 
kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget co-
vid-19 test, jf. bekendtgørelsens § 3 stk. 2 

 

Definition af nære pårørende: 

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, fast partner, forældre, 
børn og børnebørn.  

Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven 
eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårø-
rende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. 
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Hvem skal se coronapasset: 

Coronapasset skal kunne forevises til personale eller andre personer tilknyttet loka-
let eller lokaliteten. 

 

Hvor gælder kravet?  

Det bemærkes, at kravet om coronapasset kun omfatter lokaler og lokaliteter, hvor-
til offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgenes egen lejlighed eller eget væ-
relse ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, 
vil kravet gælde.  

  

Hvad sker der, hvis besøgende ikke kan fremvise coronapas: 

Hvis den besøgende ikke kan fremvise et coronapas, kan den pårørende bortvises. 

 

Definition på coronapas (læs i øvrigt Bekendtgørelsen): 

Ved coronapas forstås dokumentation for 

1) Et negativt resultat af en covid-19 test, der ved PCR-test er højest 96 timer 
gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigen-
test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er fore-
taget. 

2) Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højest 180 dage 
gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget. 

3) Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. 

4) Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. 

5) Nr. 1, 2, 3 eller 4 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Corona-
pas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige 
elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af 
scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”gyldigt i Danmark”. 
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OBS 

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens med-
bragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.  

 

Med venlig hilsen 

Nina Lockwood 

 


