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Kvalitativ risikovurdering af udenlandske tilrejsende til Danmark

Der er efterspurgt en vurdering af, hvad tilrejsende fra et land med samme smittetryk som i
Danmark vil udløse i Danmark, hvis vedkommende
1. Bor på hotel og færdes i museum og kører i tog (”by – turist”)
2. Bor i sommerhus
3. Arbejder som jordbærplukker på fx Samsø (og bor fx en teltlejr – det vil sige få eller
ingen kontakter)
Det er væsentligt at bemærke, at smittetrykket alene er udtryk for, om epidemien i en
population er stigende (over 1) eller aftagende (under 1), men ikke fortæller noget om risikoen
for, at et individ i populationen er smittet, og derfor risikoen for at videregive smitte.
Såfremt tilrejsende kommer fra et land/område, som har
samme smitterisiko som hvis bosiddende i Danmark, vil tilrejsende til Danmark ikke i sig selv
øge smitterisikoen, men grundlæggende betyde, at det totale antal af mennesker med risiko for
COVID-19 i Danmark vil øges særligt i områder med turistattraktioner/områder. Denne
problematik vil være afhængig af, hvor mange tilrejsende det omhandler. Generelt gælder, at
smitterisikoen er afhængig af antallet af kontakter og tætheden af mennesker, og det
forventes, at tilrejsende vil have en anden og mere aktiv adfærd og hermed flere kontakter
end bosiddende i Danmark.
Det bemærkes, at der ofte er forskellig smitteforekomst og dermed risiko for at være smittet
inden for samme land.
Generelt gælder, at smitterisikoen er afhængig af antallet af kontakter, og smitterisikoen for
tilrejsende vil dermed overordnet afhænge af, hvor mange mennesker de er i kontakt med.
Hvis tilrejsende bor på hotel og færdes i byrummet må det forventes, at de har relativt mange
kontakter med andre mennesker, da tilrejsende forventes både at have kontakter i forbindelse
med overnatning, aktiviteter og transport. Mængden af kontakter ifm. aktiviteter vil være
afhængig af, hvorvidt fx turistattraktioner, seværdigheder, forlystelsesparker, restauranter,
barer mv. er åbnet, og afhængig af hvilken aktivitet der benyttes. Der vil være forskel i risikoen
for smittespredning mellem fx museumsbesøg og forlystelsesparker. Det bemærkes, at sådanne
tilrejsende generelt vil have en meget aktiv adfærd, og dermed en relativ høj mængde af
kontakter.
Hvis tilrejsende bor i sommerhus, må det forventes, at de har relativt få kontakter, da
kontakterne forventes primært at være i forbindelse med transport til og fra sommerhuset,
indkøb, strandture og lignende. Derudover må det forventes, at der vil benyttes forskellige
aktiviteter. Mængden af kontakter ifm. aktiviteter vil være afhængig af, hvorvidt fx
forlystelsesparker, restauranter mv. er åbnet, og afhængig af hvilken aktivitet der benyttes. Der
vil være forskel i risikoen for smittespredning mellem fx restaurantbesøg og forlystelsesparker.
Hvis tilrejsende arbejder som fx jordbærplukker på Samsø må det forventes, at de har meget
begrænset med kontakter, da kontakterne forventes primært at være i forbindelse med transport
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til og fra Samsø, overnatning i sovesale eller teltlejr, tæt omgang med kollegaer, indkøb og
lignende. Der skal dog tages højde for, at de forhold, hvor medarbejderne indkvarteres, kan have
betydning. Dette er eksempelvis ift. adgang til toiletfaciliteter, mulighed for håndhygiejne og
overnatningsfaciliteter. Dertil må det forventes, at der vil være begrænset med kontakter i
forbindelse med øvrige aktiviteter.
Der gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at lave en egentlig kvalitativ landespecifik
vurdering, da smittetryk fra forskellige lande typisk er uensartet inden for de enkelte land, og
SSI har ingen adgang til det aktuelle smittetryk, hverken på landsplan eller lokalt (smittetrykket
rapporteres typisk bagudrettet).
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