Coronaviruspandemien
En koordineret tilgang
til foranstaltninger, der begrænser
den frie bevægelighed i EU
Oktober 2020
#coronavirus

EU-borgerne har ret til at bevæge sig frit inden for EU. Samtidig har den aktuelle pandemi ført til forskellige restriktioner i hele EU.
For at skabe klarhed for borgerne og gøre livet lettere for dem er medlemsstaterne blevet enige om at forbedre deres koordinering.
De vil udveksle de seneste epidemiologiske data med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, som
vil offentliggøre et kort over Europa (også med data fra de associerede Schengenlande), der opdateres ugentlig, i forskellige farver
afhængigt af risikoen i en given region. Der vil ikke være nogen restriktioner, hvis du rejser fra en ”grøn” region. Hvis du rejser fra
en ”orange” eller en ”rød” region, kan de nationale myndigheder bede dig om at blive testet eller gå i karantæne. Myndighederne
vil give klare og rettidige oplysninger, inden de indfører sådanne foranstaltninger.

GRØN
Inden for en periode på 14 dage:
Mindre end 4 % positive test i den foregående uge og
mindre end 25 sygdomstilfælde pr. 100 000 personer

ORANGE
Inden for en periode på 14 dage:
4 % positive test eller mere i den foregående uge, men
mindre end 50 sygdomstilfælde pr. 100 000 personer
ELLER
Mindre end 4 % positive test i den foregående
uge, men mellem 25 og 150 sygdomstilfælde pr.
100 000 personer

RØD
Inden for en periode på 14 dage:
4 % positive test eller mere i den foregående uge og
50 sygdomstilfælde eller mere pr. 100 000 personer
ELLER
Mere end 150 sygdomstilfælde pr. 100 000 personer

GRÅ
Utilstrækkelige oplysninger til at vurdere kriterierne, f.eks. en
testfrekvens på 300 eller mindre pr. 100 000 personer

men du bør — i princippet — ikke nægtes indrejse.

√ Hvis du rejser på grund af en væsentlig funktion eller et væsentligt behov, vil du
ikke være forpligtet til at gå i karantæne.

Skal jeg gå i karantæne, hvis jeg rejser gennem et EU-land, der er
klassificeret som en ”rød zone”, for at skifte tog?
Nej, du er passager i transit.
Hvad sker der, hvis jeg bor i et EU-land, men hver dag rejser for at studere i et
andet land?
Du kan fortsætte uden karantæne, du er en elev, studerende eller praktikant, som dagligt
rejser til udlandet.
Hvad nu, hvis jeg skal rejse til et andet EU-land med henblik på en vigtig
lægekonsultation?
Der bør ikke gælde nogen restriktioner, hvis du er en patient, der rejser af absolut nødvendige
lægelige årsager.

Hvad skal jeg vide, hvis jeg rejser under pandemien?
⚠ Hvis du rejser fra en anden zone end en ”grøn” zone, kan den medlemsstat, som du ankommer
til, bede dig om at gå i karantæne og/eller tage en coronavirustest efter din ankomst.

⚠ Du bør kigge på ”Reopen EU” for at finde ud af, hvilke foranstaltninger der anvendes
i det område, som du er på vej til.

⚠ Du bør tjekke kortet for at vide, hvad risikoen er i det område, som du er på vej til.
⚠ I nogle medlemsstater kan du erstatte testen efter ankomsten med en test,
der er udført inden afrejsen.

⚠ Du kan blive bedt om at indsende kontaktopsporingsformularer, når du rejser
til en anden medlemsstat.
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Kan jeg rejse til et andet EU-land for at deltage i min bedsteforælders
begravelse?
Ja. Du rejser af absolut nødvendige forretnings- eller familiemæssige årsager.
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√ Du bør ikke udsættes for forskelsbehandling.
√ Enhver foranstaltning, der begrænser din frie bevægelighed, skal være forholdsmæssig,
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eller har bopæl.
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Hvordan beskyttes min ret til fri bevægelighed,
når jeg rejser i EU under pandemien?
√ Du kan rejse fra ”grønne” regioner uden nogen restriktioner.
√ Du har altid ret til at rejse tilbage til den medlemsstat, hvor du er statsborger

