FRA 7. FEBRUAR 2021

Velkommen til
Danmark!
Grundet COVID-19-pandemien er der
indført krav om test og isolation i
forbindelse med din indrejse.
Hvis du er udlænding uden fast bopæl eller opholdstilladelse i
Danmark, skal du ved ankomst til en dansk grænse på land eller
i havn kunne fremvise en negativ test for COVID-19. Indrejsende
– uanset nationalitet – skal tage en COVID-19-test inden for
de første 24 timer i landet*. Efter indrejse skal indrejsende gå i
isolation i 10 dage*.

Når du skal rejse ind i Danmark via sø- eller landegrænser
1
Ved indrejse
på grænsen
Du skal kunne fremvise en negativ COVID19-test, der højst er
24 timer gammel på
indrejsetidspunktet (gælder ikke for
danske statsborgere
eller udlændinge
med fast bopæl i eller
opholdstilladelse til
Danmark).

2

3

Efter indrejse
Du skal som udgangspunkt få foretaget en
hurtigtest eller PCR
senest 24 timer efter
indrejse i Danmark.
Det gælder også,
hvis du kan fremvise
en negativ test ved
indrejsen.

Isolation
Du skal som udgangspunkt isolere dig i
10 dage. Det gælder
også, selvom du kan
fremvise en negativ
test ved ankomsten
og efter indrejse.

4
Afbrydelse af isolation
Din isolation kan
afbrydes ved en
negativ PCR-test
taget tidligst på
fjerdedagen efter
indrejse

→ Overtrædelse af reglerne om krav om test og isolation efter
indrejse vil kunne straffes med en bøde.
→ Der gælder en række undtagelser til kravene om test og
isolation.
Se de nærmere regler og undtagelser på coronasmitte.dk

* En række persongrupper er undtaget for kravet om test efter indrejse. Det gælder bl.a. personer, der af medicinske årsager
ikke bør få foretaget test, eller personer, som tidligere har været smittet med COVID-19 (det skal dog dokumenteres med et
positivt COVID-19-testresultat, som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt). . Krav om test gælder heller ikke for børn
under 15 år. En række persongrupper er desuden undtaget fra kravet om isolation, herunder danske statsborgere og udlændinge
med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, som indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller
fra Bornholm uden at have gjort ophold i Sverige

