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COVID-19 restriktionerne forlænges
COVID-19 situationen og den fortsatte smittespredning har resulteret i, at regeringen netop
har meldt ud, at de nuværende restriktioner forlænges i 14 dage til og med den 17. januar
2021.
Dette betyder, at de midlertidige kompensationsordninger for henholdsvis tvangslukkede
virksomheder samt øvrige virksomheder også forlænges i deres nuværende udformning.
Regeringen fastslår i udgangspunktet, at der ikke foretages ændringer i de nuværende
kompensationsordninger – men såfremt restriktionerne forlænges yderligere, bliver de
respektive parter indkaldt til drøftelser af forudsætningerne.
Dette betyder samtidig, at problematikken med kompensation til blandet erhverv fortsat er
uafklaret. Det betyder også, at kan man ikke hjemsende 30 % af medarbejderne kan man
ikke få adgang til lønkompensationsordningen. Så afvikling af ferie, afspadsering osv. er
nogle af de få værktøjer i kassen pt.
I skrivende stund betyder det at:
Samtlige detailbutikker i Danmark, undtaget dagligvarebutikker og apoteker fortsat skal
holde lukket til og med den 17. januar 2021. Så altså intet fysisk salg af varer til private
forbrugere, vareudlevering er tilladt – og værkstedet kan fortsat holde åbent som normalt –
og salg til erhvervsdrivende er i øvrigt upåvirket.
Vi anbefaler, at man fortsat holder døren låst til sin detailbutik og som minimum skilter med
følgende: ”Detailhandlen er lukket pga. COVID-19 restriktioner. Dermed intet fysisk
salg af varer til private forbrugere i perioden” Mest optimalt skal butiksdøren låses – og
erhvervskunder henvises til en anden indgang eller telefonnummer, hvis det er muligt.
Salg til private kan fortsat ske via webshop, click & collect osv.

Se mere på: Skærpede restriktioner i hele landet | Nationale tiltag | Coronasmitte.dk

Uddrag af de forlængede restriktioner (tidligere udsendt) – nu gældende frem til og med den
17. januar:
Detailhandel
•

Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer lukkes fra 17. december 2020 til og
med 3. januar 2021.
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•

Butikker beliggende disse steder lukkes som udgangspunkt, medmindre der er direkte
adgang til butikken fra gaden.

•

Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder også butikker
(fx udvalgsvarebutikker og kiosker), udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt
ved e-handel.

•

Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover lukkes fra 17. december til og med 3.
januar 2021.

•

Alle udvalgsvarebutikker lukkes fra 25. december til og med 3. januar 2021. Butikkerne
kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, herunder
fyrværkeri.

•

Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder f.eks. supermarkeder,
bagere og tankstationer), apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.

•

Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres,
lukkes fra 21. december 2020 til og med 3. januar 2021. Det gælder tatovør-, piercing, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier, frisører og øvrige lokaler,
hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt
til kunder.

•

Krav om skiltning i detailhandlen med henblik på kraftigt at opfordre familier m.v. til kun
at foretage indkøb af julegaver, dagligvarer mv. én person ad gangen.

Eksisterende hjælpepakker
•

Den generelle lønkompensationsordning fra foråret er genindført i hele landet.

•

Ordningen kan søges af virksomheder, der står overfor at afskedige 30 % af
medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

•

Med den nye ordning bliver det muligt at søge om kompensation for enkelte
arbejdssteder eller hele virksomheden.

•

Samtidig er de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger samt
selvstændige mv. genåbnet i hele landet.

•

Ordningerne kan søges af virksomheder og selvstændige mv., der oplever en
omsætningsnedgang på mindst 30 %

•

Aftalerne vil gælde, så længe restriktionerne forlænges.

•

Der kan læses mere på virksomhedsguiden.dk.
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