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Information 5

Information 5 - Spørgsmål og svar om COVID-19

Ændrede retningslinjer/udmeldinger

Opmærksomheden henledes på, at den i KL’s Information 2 anførte 
henvisning til sundhedsmyndighedernes udmelding om konferencer og store 
arrangementer i Danmark er blevet ændret, jf. statsministerens anbefaling af 
6. marts 2020 om aflysning af større konferencer/arrangementer på over 
1000 deltagere.

Udenrigsministeriet har d. 8. marts ændret deres rejsevejledning, så en lang 
række af de lande i Europa og verden, hvor mange danskere rejser til, nu er 
markeret som ”gule”, og hvor man derfor skal være ekstra forsigtig som 
rejsende. Myndighederne fraråder fortsat rejser til dele af Kina (Hubei) og 
dele af Italien og alle ikke-nødvendige rejser til Kina, dele af Sydkorea og 
Iran. Det bemærkes i den forbindelse, at de regioner i Italien, som 
myndighederne fraråder rejser til er udvidet.

1. Ansættelsesretlige spørgsmål og svar

1.1. Hvad sker der, hvis en medarbejder ikke overholder 
retningslinjerne for karantæne/hjemsendelse?
KL har en klar forventning om, at alle i Danmark, herunder kommunale 
medarbejdere udviser ansvarlighed og følger sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger i bestræbelserne på at inddæmme smitte med COVID-19. 
Kommunen opfordres til at tilkendegive samme forventning til de konkrete 
medarbejdere.

I forlængelse heraf er det KL’s opfattelse, at kommunerne bør indskærpe 
overfor medarbejdere, der er i karantæne/hjemsendt med løn skal overholde 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom, dvs. at man ikke har kontakt 
med andre. Kommunen bør endvidere oplyse medarbejderne om, at det 
efter omstændighederne kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis 
medarbejderne ikke overholder retningslinjerne. 

1.2. Hvordan forholder vi os til medarbejdere, der har været i transit i 
særligt risikoområder? 
Sundhedsstyrelsen skriver, at der ikke er særlige forholdsregler, man skal 
tage, hvis man kun har opholdt sig i lufthavnen, heller ikke hvis det er i et 
særligt risikoområde, jf. https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-
sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Hvis medarbejderen har opholdt sig i et risikoområde i mindre end 12 timer, 
fx ved gennemrejse, vurderes der at være meget lille risiko for smitte, og 
man skal ikke tage særlige forholdsregler med mindre, der er særlig grund til 

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/italien/
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/italien/
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
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at tro, at man skulle være smittet (fx tæt kontakt med en person med 
symptomer). 

2. Øvrige forhold

2.1 Hvad gør man, når forældre ikke respekterer hjemsendelse af børn? 
Hvad kan kommunen gøre i forhold til en forælder, som er hjemkommet fra 
et højrisikoområde (fx Italien) og ikke vil følge kommunens anbefaling om, at 
dennes børn ikke kommer i skole. 

Kommunen har ikke konkrete håndhævelsesmidler, som kan tages i 
anvendelse i denne situation. 

KL er i dialog med sundhedsmyndighederne med henblik på muligheden for 
en mere konkret udmelding vedrørende dette.

3. Jobcentre

3.1. Hvad gælder hvis ledige mod bedre vidende tager til et 
risikoområde under planlagt ferie?
KL er i kontakt med de relevante myndigheder og afventer svar, som 
videreformidles så snart, vi modtager noget. 

3.2. KL er blevet spurgt, om der er sudarbejdet nogle vejledninger 
målrettet håndtering af jobcenterområdet.
KL har rettet henvendelse til de rette myndigheder og afventer svar, som 
formidles, så snart vi har modtaget noget. 
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