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06.00] 

Udenrigsministeriet lancerer en række tiltag for at lette vilkårene for erhvervsrejsende. Det drejer 
sig f.eks. om danske rejsemontører, salgsmedarbejdere og andre erhvervsrejsende, der skal møde 
en ny kunde eller installere eller servicere en maskine i udlandet.  

På kort sigt: 

Test efter hjemkomst fra en erhvervsrejse  
 

 Det bliver muligt at tage en kviktest umiddelbart efter hjemkomst til Danmark. Hvis testen 
er negativ, kan man gå tilbage på arbejde. Det kan selvfølgelig fortsat være fra 
hjemmekontoret, men man kan også møde fysisk op på arbejdspladsen.  
 

 Det anbefales fortsat, at den erhvervsrejsende tager endnu en test efter 4 dage. Denne bør 
være en PCR-test. Det er naturligvis vigtigt, at man altid er opmærksom på symptomer og 
følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger 

 
Forbedret kommunikation og information om erhvervsrejser 
 

 Udenrigsministeriet etablerer en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete 
spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv i et givent land.  
Virksomheder kan fremover rette direkte henvendelse med spørgsmål og vil indenfor 24 
timer blive kontaktet af en medarbejder med svar.  
 
Den webbaserede hotline kan tilgås fra den 7. december og  findes her: Hjælp til 

erhvervsrejsende (thetradecouncil.dk) 
 

 Formuleringen i Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændres, så det fremgår, at alle 
erhvervsrejser som udgangspunkt nu betragtes som nødvendige rejser.  

 
På længere sigt: 
 
Fysisk adgang til eksportmarkeder med svær adgang eller skrappe karantænekrav 
 

 Afdækning af muligheder for at indgå aftaler med andre lande om gensidig adgang og vilkår 
 

 Indsats i EU for i fællesskab at indgå aftaler om adgang til udvalgte markeder 
 

 Indsats for bredere international udbredelse af det danske COVID19-pas, så det 
anerkendes som officiel dokumentation for, at man har fået foretaget en negativ test i 
Danmark før afrejse. 

Læs mere om de nye tiltag på um.dk   

https://thetradecouncil.dk/covid19-hjaelp/hjaelp-til-erhvervsrejsende
https://thetradecouncil.dk/covid19-hjaelp/hjaelp-til-erhvervsrejsende

