Kolding, den 3. marts 2021

Information om Coronapas
Vi har modtaget information om muligheden for at downloade det såkaldte coronapas.
Desuden har vi nyt for de personer, som oplever problemer med løbende at booke test
med henblik på at kunne leve op til myndighedernes krav om negative testsvar ved
indrejse i Danmark.
Coronapas
På sundhed.dk er det nu blevet muligt at downloade det såkaldte ”coronapas”, der
dokumenterer vaccination.
Coronapas - COVID-19 vaccination - sundhed.dk
Coronapasset er først og fremmest tiltænkt som et tilbud til erhvervsrejsende, der har
behov for at dokumentere vaccination. Myndighederne oplyser, at det forventes, at det i
løbet af marts også bliver muligt at tilgå sit coronapas i appen MinSundhed.
Det nye pas skal ses som et supplement til det eksisterende COVID-19-testpas, der i dag
bruges som dokumentation for en negativ COVID-19-test.
Coronapas - COVID-19 test - sundhed.dk
Det bemærkes, at udenlandske vaccinecertifikater indtil videre ikke kan bruges ved
indrejse i Danmark. Ligesom det bemærkes, at Udenrigsministeriet fortsat fraråder alle
rejser til hele verden, men at der gælder særlige ordninger for visse typer af
erhvervsrejser.
Booking af flere tests ad gangen
Der bliver fortsat arbejdet på en løsning, så man kan booke tid til flere tests ad gangen på
Coronaprover.dk. Hvis man oplever problemer med at booke test på de ønskede
tidspunkter af hensyn til indrejsereglerne, har myndighederne oplyst, at man kan benytte
samme løsning, som personer uden cpr-nummer.
Personer uden cpr-nummer og NemId skal først oprette en profil på covidresults.dk. Dette
sikrer, at de efterfølgende kan downloade eller printe et certifikat, der dokumenterer
testen.
Når de har lavet en profil, kan de møde op hos enten TestCenter Danmark eller de mobile
teststationer uden tidsbestilling og blive testet. Når de møder op, skal de vise en stregkode
fra covidresults.dk.
Læs hele vejledningen til PCR-test af personer uden cpr-nummer her
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