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Tabel 1. Vurdering og anbefaling vedr. krav om mundbind

Situation

Mulighed for at holde afstand samt efterleve generelle smitteforebyggende
anbefalinger
Det kan være vanskeligt at holde at holde afstand,
begrænse varighed samt sikre luftskifte.

Kollektiv
transport

Trængsel kan ikke undgås helt, hvis nødvendig aktivitet skal opretholdes, men kan til en vis del forebygges ved anbefalinger om at undgå kollektiv transport
i myldertid samt ved begrænsning af passager, fx
ved krav om pladsbilletter.
Smitteopsporing er vanskeligt

Afledte konsekvenser
af anbefalinger om
mundbind?
Mundbind kan genere passagerer, særligt passagerer, der
skal rejse langt. Mundbind vil
være en øget omkostning forbundet med at rejse med kollektiv transport.
Risiko for kontaktsmitte, ved
ukorrekt brug.
Problemer med affald ved
stationer mv.

Serveringssteder

Ved siddende servering kan holdes afstand. Ved indgang, bar, bestillingsdisk kan der opstå trængsel, der
vanskeliggør muligheder for at holde afstand.
Trængsel kan dog forebygges ved begrænsning af
antal tilladte personer i lokaler, afstandsmarkering
på gulv og betjening ved bordene.
Ved serveringssteder, der serverer alkohol, kan alkoholindtag føre til kontroltab, der påvirker efterlevelsen af anbefalinger.
Smitteopsporing kan iværksættes ved serveringssteder, der registrerer gæsters kontaktoplysninger.

Detailhandel, fx supermarkeder,
butikker,
storcentre
mv.

Vurdering

1-2 meter mellem rejsende er at foretrække. Brug af kollektiv transport er
nødvendig for aktivitet i samfundet, herunder arbejdspladser, fysisk fremmøde i
undervisning, og situationer, hvor 1-2
meters afstand ikke kan sikres kan ikke
undgås, hvis nødvendig aktivitet skal opretholdes.
Efterårs- og vintersæson kan medføre
flere rejsende.

Mundbind kan genere kunder, og være en øget omkostning for kunder. Krav om
mundbind kan påvirke antallet af kunder.

1-2 meter mellem kunder er at foretrække. Der kan forekomme situationer,
hvor 1-2 meter mellem kunder ikke kan
opretholdes og der opstår trængsel,
særligt på steder med alkoholservering.

Risiko for kontaktsmitte, ved
ukorrekt brug.

Efterårs- og vintersæson kan medføre
flere indenfor til indendørsservering,
hvilket øger risiko for trængsel.

Personer der ikke kan benytte
mundbind kan blive nægtet
adgang.

Anbefaling ud fra den samlede risikovurdering
Lav
risiko

Moderat risiko
Høj
risiko

Anbefales ikke

Anbefales som krav, når der er moderat smittespredning lokalt eller i samfundet, og der er et aktivitetsniveau, der gør, at afstand ikke kan sikres. Visse
personer bør være undtaget.
Anbefales fastholdt som krav, når der er høj smittespredning lokalt eller i
samfundet, og der er et aktivitetsniveau, der gør, at afstand ikke kan sikres.
Visse personer bør være undtaget.

Lav
risiko

Anbefales ikke

Moderat risiko

Anbefales som krav, når der er moderat smittespredning lokalt eller i samfundet, og afstand ikke kan sikres. Visse personer bør være undtaget.

Høj
risiko

Anbefales fastholdt som krav, når der er høj smittespredning lokalt eller i
samfundet og afstand ikke kan sikres. Visse personer bør være undtaget.

Problemer med affald uden
for serveringssted.

I de fleste situationer, kan der holdes afstand. Ved
indgange og betalingskasser kan der opstå kortvarig
trængsel. Dette kan forebygges ved begrænsning af
antal tilladte personer i lokaler, opsynspersonale,
samt afstandsmarkering på gulv.

Mundbind kan genere kunder, og være en øget omkostning for kunder. Krav om
mundbind kan påvirke antallet af kunder.

Afstand kan i de fleste situationer overholdes og trængsel vil effektivt kunne afhjælpes med begrænsning af antal tilladte personer i lokaler, opsynspersonale, samt afstandsmarkering på gulv.

Personale ved betalingsskranker kan afskærmes af
plexiglas.

Risiko for kontaktsmitte, ved
ukorrekt brug.

Kontakt vil typisk være kortvarigt.

Smitteopsporing vanskeligt, men typisk ikke relevant, hvis folk holder afstand.

Personer der ikke kan benytte
mundbind kan blive nægtet
adgang. Problemer med affald uden for butik.

Lav
risiko
Moderat risiko
Høj
risiko

Anbefales ikke

Anbefales ikke
Mundbind kan være et relevant tiltag ved stigende udbredt smittespredning,
og når der er højt smittetryk med over 100 nye tilfælde/100.000 borgere om
ugen, og/eller hvis der er tegn på øget aktivitet, hvilket kan give øget risiko
for trængsel.
Mundbind kan være særligt relevant steder, hvor der typisk vil være mange
borgere, der kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, fx apoteker. Visse personer bør være undtaget.
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Situation

Kulturtilbud,
fx museer,
biblioteker,
zoologiske
haver, biografer, teatre, koncerter mv.

Idrætstilbud
og idrætsarrangementer med tilskuere

Mulighed for at holde afstand samt efterleve generelle smitteforebyggende
anbefalinger

Afledte konsekvenser
af anbefalinger om
mundbind?

Der kan sikres afstand mellem siddende gæster, og
også i de fleste situationer mellem gående gæster.
Ved indgange, billetdiske, toiletter kan der opstå
kortvarig trængsel, der kan forebygges ved begrænsning af antal gæster, online forudbestilling og
køb af biletter, opsynspersonale, ensretning, samt
afstandsmarkering på gulv.

Mundbind kan genere gæster,
og være en øget omkostning.
Kan påvirke antallet af gæster.

Personale ved billet skranker kan afskærmes af plexiglas.

Personer der ikke kan benytte
mundbind kan blive nægtet
adgang

Smitteopsporing kan ske ved billetbestillingsoplysninger.

Risiko for kontaktsmitte, ved
ukorrekt brug.

Problemer med affald uden
for stedet.

Der kan sikres afstand mellem tilskuere ved siddende opstillinger. Ved indgange, billetdiske, toiletter kan forekomme kortvarig trængsel, der kan forebygges ved begrænsning af antal gæster, online forudbestilling og køb af biletter, opsynspersonale, ensretning, samt afstandsmarkering på gulv.

Mundbind kan genere tilskuerne, og være en øget omkostning.

Personale ved billet skranker kan afskærmes af plexiglas.

Personer der ikke kan benytte
mundbind kan blive nægtet
adgang

Smitteopsporing kan ske ved billetbestillingsoplysninger.

Ungdomsog voksenuddannelser
og videregående uddannelsesinstitutioner mv.
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Der kan sikres afstand mellem siddende elever/studerende, opdeling i mindre hold kan i nogle tilfælde
være nødvendigt for at sikre afstand, alternativt kan
hjemmeundervisning benyttes ved de klasser/hold,
hvor det ikke er muligt at sikre afstand i tilgængeligt
lokale.
Ved fællesarealer, fx indgange, toiletter, kantiner
mv. kan trængsel forebygges ved forskudte pauser,
ensretning, samt afstandsmarkering på gulv.
Smitteopsporing er muligt.

Risiko for kontaktsmitte ved
ukorrekt brug.

Problemer med affald uden
for stedet.
Mundbind kan genere eleverne/de studerende. Ved anbefaling om brug hele dagen,
kan brugen være længerevarende og give flere gener. Risiko for kontaktsmitte, ved
ukorrekt brug.
Problemer med affald uden
for stedet.

Vurdering

Afstand kan i de fleste situationer overholdes og trængsel vil kunne afhjælpes
med begrænsning af antal tilladte gæster, online forudbestilling og køb af biletter, opsynspersonale, ensretning,
samt afstandsmarkering på gulv. Tæt
kontakt vil typisk være kortvarigt. Alkoholservering kan påvirke efterlevelsen af
smitteforebyggende anbefalinger.

Anbefaling ud fra den samlede risikovurdering
Lav
risiko

Anbefales ikke

Moderat risiko

Anbefales ikke

Høj
risiko

Ved arrangementer, hvor folk opholder
sig i længere tid skal sikres luftskifte,
visse steder kan dette være vanskeligt.
Afstand kan i de fleste situationer overholdes ved siddende opstilling og trængsel vil kunne afhjælpes med begrænsning af antal tilladte gæster, online forudbestilling og køb af biletter, opsynspersonale, ensretning, samt afstandsmarkering på gulv.
Alkoholservering og opildnet stemning
kan påvirke efterlevelsen af smitteforebyggende anbefalinger.

Trængsel og tæt kontakt kan i de fleste
situationer forebygges.

Mundbind kan være et relevant tiltag ved stigende udbredt smittespredning,
og når der er højt smittetryk med over 100 nye tilfælde/100.000 borgere,
som alternativ til at lukke kulturinstitutionerne.
Visse personer bør være undtaget. Optræden bør være undtaget

Lav
risiko

Anbefales ikke

Moderat risiko

Anbefales ikke

Høj
risiko

Mundbind kan være et relevant tiltag ved stigende udbredt smittespredning,
og når der er højt smittetryk med over 100 nye tilfælde/100.000 borgere.
Visse personer bør være undtaget, herunder personer, der dyrker idræt.

Lav
risiko

Anbefales ikke

Moderat risiko

Anbefales ikke

Høj
risiko

Mundbind kan være et relevant tiltag ved fællesarealer og steder, hvor der
kan opstå trængsel, ved stigende udbredt smittespredning, og når der er højt
smittetryk med over 100 nye tilfælde/100.000 borgere, som alternativ til at
lave alt undervisning hjemmeundervisning.
Mundbind kan ikke erstatte afstand mellem elever/studerende i undervisnings- og forelæsningslokaler mv.
Visse personer bør være undtaget, herunder elever/studerende, til siddende
undervisning.

