
 

 Rejser til gule områder (som 
udenrigsministeriet ikke 
fraråder rejser til) samt til 
områder, der ændrer status 
fra gul til orange under 
opholdet 

Rejser til orange områder som 
Udenrigsministeriet fraråder alle 
ikke-nødvendige rejser til 

Min planlagte ferie er aflyst 
– skal jeg fortsat holde min 
sommerferie 

Ja, allerede aftalt og varslet ferie 
skal holdes som aftalt og 
varslet, og du har ikke krav på at 
få ændret din ferie. 

Ja, allerede aftalt og varslet ferie 
skal holdes som aftalt og varslet, og 
du har ikke krav på at få ændret din 
ferie. 

Må jeg møde på arbejde, 
lige efter jeg er kommet 
hjem 

Ja, der er ikke anbefalinger om 
selvisolation og karantæne, hvis 
du har været i et af de lande, 
som myndighederne ikke 
fraråder rejser til.  
 
Ændres status for landet, mens 
du er i landet, skal du lade dig 
teste ved hjemkomsten og du 
skal kontakte din nærmeste 
leder, inden du møder på 
arbejde, så det kan vurderes, 
om du kan møde på arbejde.  
 

Myndighederne opfordrer kraftigt til 
selvisolation i 14 dage efter 
hjemkomst fra disse områder. Hvis 
du alligevel vælger at rejse til et af 
disse områder, må du ikke møde på 
den fysiske arbejdsplads i perioden, 
hvor myndighederne opfordrer til 
selvisolation.  
Du skal altså inden afrejsen have 
aftalt ferie eller anden form for frihed 
i 14 dage efter hjemkomsten. Dette 
er naturligvis for egen regning. 
Møder du ikke ved feriens 
afslutning, er det ulovlig udeblivelse, 
som kan få ansættelsesretlige 
konsekvenser. 

Hvordan er jeg stillet, hvis 
hjemrejse forhindres, fordi 
jeg bliver syg med Covid-
19? 

Du vil have ret til løn under 
sygdom efter de almindelige 
regler om sygdom opstået under 
ferie.  
 

Der kan blive tale om selvforskyldt 
sygdom. I den situation vil der som 
udgangspunkt være tale om lovligt 
forfald, men du vil ikke have ret til 
løn under sygdom, hvis det vurderes 
at være selvforskyldt. 

Hvordan er jeg stillet, hvis 
jeg bliver syg med Covid-19 
efter min rejse?  
 

Hvis du stadig har ferie, har du 
ret til løn efter de almindelige 
regler for sygdom opstået under 
ferie.  
Hvis din ferie er slut, har du ret 
til sædvanlig løn under sygdom, 
når du melder dig syg. 

Der kan blive tale om selvforskyldt 
sygdom. I den situation vil der som 
udgangspunkt være tale om lovligt 
forfald, men du vil ikke have ret til 
løn, hvis det vurderes at være 
selvforskyldt. 

Hvordan er jeg stillet, hvis 
hjemrejse forhindres som 
følge af flyselskabets 
aflysning af flyafgange på 
grund af Covid-19?  

Der vil være tale om lovligt 
fravær, men du vil ikke have ret 
til løn under fraværet. 
 

Der vil være tale om lovligt fravær, 
men du vil ikke have ret til løn under 
fraværet. 
 

Hvad gør jeg, hvis jeg under 
ferien får symptomer på 
Covid-19?  
 

Du straks isolere dig selv fra 
andre. Hvis du er hjemme, så 
hold god afstand til andre i 
husstanden. Er du på arbejde 
eller ude i det offentlige rum, når 
du bliver syg, så gå straks 
hjem.  
Bliv testet hurtigst muligt, så det 
kan afklares, om du er smittet. 

Du straks isolere dig selv fra andre. 
Hvis du er hjemme, så hold god 
afstand til andre i husstanden. Er du 
på arbejde eller ude i det offentlige 
rum, når du bliver syg, så gå straks 
hjem.  
Bliv testet hurtigst muligt, så det kan 
afklares, om du er smittet. 
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