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Kvalitativ overordnet vurdering af risiko for smitte ved forskellige
tiltag

Beskrivelse af initiativ
Uddybning

Initiativ

Midlertidig grænsekontrol
med indrejseforbud
Skærpede rejsevejledninger
Lukning af grundskolen

Lukning af
ungdomsuddannelser

Lukning af
voksenuddannelser
Lukning af videregående
uddannelser (uddannelse
og offentlig forskning)

Lukning af indendørs
offentlige
kulturinstitutioner

Overordnet vurdering af
risiko for smitte1

-

Ikke mulig

Grundskolen for 6.-10. klasser

Ikke mulig
Høj

Efterskoler, Frie fagskoler og øvrige kosttilbud
Ungdomsskolen (dog er heldagsundervisningen
genåbnet)
Fritidstilbud for 6.-10. klasse (klubtilbud mv.)
Gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) på
nær elever 3.g, 2.hf., ASF-klasser på alle
årgange.
Kostelever på de pågældende årgange
Erhvervsuddannelser

Meget høj3
Høj

GSK- og hf-enkeltfag.
Fysisk afstand mulig
Fysisk kontakt
Universiteter
Professionshøjskoler

Middel
Middel
Høj
Middel
Middel

Erhvervsakademier
Kunstneriske videregående
uddannelsesinstitutioner, herunder
kunstakademier, Musikkonservatorier,
Scenekunstskolen, Filmskolen,
arkitektuddannelser
Maritime uddannelsesinstitutioner, herunder
maskinmesterskoler
Politiskolen

Middel
Middel/(høj ved fysisk
aktivitet inkl. Sang2)

Biblioteker
Museer
Teatre
Arkiv

Lav
Lav
Middel
Lav

Høj
Høj
Meget høj
Høj

Middel/(høj ved
overnatning)
Høj

Andet
Radio- og
fjernsynsforetagender
Lukning af folkekirken og
lokaler tilhørende
trossamfund
Lukning af fritidstilbud og
lignende indendørs
aktiviteter
Lukning af natklubber,
værtshuse, restauranter og
caféer mv.

Lukning af storcentre mv.

Middel
Kirker, synagoger, Moskeer mv.
Sognegårde, menighedshus og andre lokaler

Middel/høj2
Middel

Ungdomsklubber
Aktivitets- og dagtilbud for socialt udsatte børn
og unge
Højskoler

Høj
Høj

Restauranter
Cafeer
Natklubber

Middel
Middel
Meget høj

Diskoteker
Barer
Værtshuse,
Vandpibe-caféer mv.

Meget høj
Høj
Høj
Middel/høj

Udendørsarealer

Lav

Indkøbscentre
Stormagasiner

Middel
Middel

Høj4

Lukning af indendørs
sports- og fritidsfaciliteter
mv.

Udendørs sport- og
fritidsfaciliteter
Forlystelsesparker og
zoologiske haver

Forbud
mod
arrangementer,
begivenheder mv. med flere
end 10 personer
Hjemsendelse af offentligt
ansatte

Arkader
Basarer
Badelande
Legelande
Svømmehaller
Biografer
Teatre

Middel
Middel
Høj
Høj
Middel
Middel
Middel

Fitnesscentre
Indendørs faciliteter i forlystelsesparker mv.

Meget høj2
Høj

Skøjtehaller
Sportshaller (sport med fysisk kontakt)
Sportshaller (sport med fysisk afstand)

Middel
Meget høj2
Høj2

Spillehaller
Indendørs zoologiske anlæg
Spillesteder (musikspillested)

Middel
Høj
Meget høj2

Kunsthaller

Lav

Private museer
Akvarier

Lav
Lav

Sport- og fritidsfaciliteter med fysisk afstand
Sport- og fritidsfaciliteter med fysisk kontakt
Forlystelsesparker
(tivoli
med
kørende
aktiviteter eller andre former for aktiviteter)
Zoologiske haver (udendørs uden kontakt med
installationerne)
Restmængde

Middel2
Høj2
Meget høj

Arbejdspladser hvor muligt med fysisk afstand

Middel (kan være lavere ved
lav tæthed)
Høj

Arbejdspladser hvor fysisk kontakt
Det private arbejdsmarked

Arbejdspladser hvor muligt med fysisk afstand
Arbejdspladser hvor fysisk kontakt

Besøgsrestriktioner og forbud på plejehjem og
sygehuse mv. samt
anbringelsessteder og
botilbud

Lav
Fra lav til meget høj

Middel (kan være lavere ved
lav tæthed)
Høj
Meget høj

Note: For de enkelte initiativer er der lavet en overordnet kvalitativ vurdering af risikoen for smitte ved det enkelte
element, herunder en vurdering af om det er muligt at opretholde fysisk afstand over tid samt hygiejnerådene samt om
der forventes aktiviteter, der skaber øget smitte fx fysisk aktivitet og sang. Det er således ikke en vurdering af, hvordan
det enkelte element vil bidrage til den samlede smittespredning i Danmark. Dvs., at eksempelvis er vandpibecafeer
vurderet til middel/høj, da der forventes relativ fysisk kontakt. Dog er der imidlertid ikke så mange vandpibecafeer, så
den samlede effekt på smittespredningen i Danmark er formentlig ikke middel/høj.
1) Usikre og forenklede vurderinger. Effekten afhænger bl.a. af, hvor udbredt epidemien er på det aktuelle tidspunkt og
hvilke andre tiltag som fungerer samtidig. Vurderingerne er lavet under forudsætning af implementering af relevante
restriktioner, der sikrer fysisk afstand (herunder adgangsforhold) og hygiejneforhold (herunder toiletforhold) hvor
muligt
2) Grundet fysisk aktivitet og/eller sang. Det bemærkes, at der er kendte udbrud ifm. sang.
3) Formodes, at når man bor på stedet er det mest at sammenligne med et stort hjem over tid herudover er der ofte
fysisk aktivitet og sang, hvilket begge er risikofaktorer.
4) Højskoler er botilbud og indebærer ofte fysisk aktivitet og sang, det vurderes dog, at smitterisikoen er mindre end
efterskoler mv.
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