
Epidemikommissionen
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Dato: 17-08-2021
Sagsnr.: 2112462
Dok. nr.: 1862681

Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Videreførelse af gældende regler om krav om coronapas og opsætning af 
informationsmateriale herom ved afvikling af større udendørs 
menighedsarrangementer med siddende publikum som led i håndtering af 
covid-19

Vedkommende 
minister 

Kirkeministeren

Andre relevante 
ministerier

Sundhedsministeren

Problemstilling Kirkeministeren har anmodet om indstilling fra Epidemikommissionen om 
videreførelse af de gældende regler krav om coronapas og opsætning af 
informationsmateriale herom ved afvikling af større udendørs 
menighedsarrangementer med siddende publikum som led i håndtering af covid-
19. 

Reglerne der ønskes videreført fastsætter følgende:
 At der stilles krav om forevisning af coronapas ved afvikling af større 

udendørs menighedsarrangementer med siddende publikum med mere 
end 2.000 deltagere.

 At der stilles krav om, at der opsættes informationsmateriale om krav 
om coronapas

Reglerne vil blive fastsat i en bekendtgørelse, der ophæves 1. oktober 2021.

Som følge af Aftale om udmøntning af genåbning af 4. maj 2021 blev der pr. 6. 
maj 2021 mulighed for at afholde større arrangementer med siddende publikum.

Som følge af Aftale af 10. juni 2021 om yderligere udfasning af restriktioner mv. 
fra den 11. juni 2021 og frem mod 1. september 2021, skal ordningen for større 
arrangementer med siddende publikum ophæves den 1. september 2021, dog vil 
der fortsat være krav om coronapas for udendørs arrangementer med mere end 
2.000 tilskuere frem til 1. oktober 2021. Der vil endvidere være krav om, at der 
opsættes informationsmateriale om krav om coronapas.

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at der sker en forlængelse af reglerne om krav 
om forevisning af coronapas samt krav om opsætning af informationsmateriale 
om krav om coronapas ved afvikling af større udendørs menighedsarrangementer 
med siddende publikum med mere end 2.000 deltagere.

Epidemikommissionen noterer sig, at Kirkeministeriet finder det 
hensigtsmæssigt, at reglerne om krav om forevisning af coronapas samt krav om 
opsætning af informationsmateriale om krav om coronapas ved afvikling af større 
udendørs menighedsarrangementer med siddende publikum med mere end 
2.000 deltagere, fastsættes for en længere periode end fire uger. Kommissionen 
anerkender det praktiske hensyn ved en længere tidshorisont.
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Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges 
medhenblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler 
videreføres, ændres eller ophæves.
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