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Indstilling fra Epidemikommissionen
Emne

Videreførelse af visse regler om restriktioner for lokaler samt krav om
mundbind mv. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

Anmodende minister
Andre relevante
ministerier
Problemstilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Sundhedsministeriet
Der er på Udlændinge- og Integrationsministeriets område fastsat regler i
bekendtgørelse om restriktioner for lokaler samt krav om mundbind m.v. i
borgerservicecentre og institutioner, der udbyder danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl., som ophæves den 13. maj 2021, og som ønskes videreført i
yderligere 4 uger.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor anmodet om
Epidemikommissionens indstilling vedr. videreførelse af reglerne.
Epidemikommissionen har tidligere afgivet indstilling om videreførelse.
Ad) Restriktioner for lokaler
De gældende restriktioner for lokaler mv. på udlændinge- og
integrationsområdet, som juridiske personer, herunder offentlige myndigheder
har rådighed over, hvortil offentligheden har adgang, og hvor der drives
borgerservicecentre, videreføres således indholdsmæssigt uændret – dog med én
lempelse, nemlig af arealkravet fra 7,5 m2 til 4 m2. Denne lempelse af arealkravet
er i overensstemmelse med tilsvarende lempelser af arealkravet på andre
ministerområder.
Dette indebærer opretholdelse af et mindre restriktivt arealkrav for lokaler som
nævnt ovenfor, og det indebærer fortsat krav til indretning, der minimerer
smittefare, krav om opsætning af informationsmateriale, krav om at sikre, at
medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum samt krav om at gøre vand og sæbe
eller hånddesinfektion tilgængeligt.
Ad) Krav om mundbind mv.
Kravet om mundbind mv. videreføres uændret og indebærer, at personer på 12
år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind mv. i
lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder,
råder over, og hvortil offentligheden har adgang, samt i institutioner, der
gennemfører danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at der sker videreførelse af regler
om restriktioner for lokaler samt krav om mundbind m.v. i borgerservicecentre og
institutioner, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på
Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
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Epidemikommissionen noterer sig, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i
forbindelse med videreførelse af de gældende regler vedr. lokaler påtænker at
foretage en lempelse af arealkravet.
Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med
henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler
videreføres, ændres eller ophæves.

