
Sommerferien i år og Covid-19    

Da ferieforholdene i forhold til private udlandsrejser er en del anderledes i år skal vi gøre dig opmærksom på, 
hvordan reglerne er i forhold til ferierejser for dig som medarbejder 

Ny rejsevejledning fra Udenrigsministeriet 

Udenrigsministeriet har den 29. maj 2020 udsendt ny rejsevejledning, der gælder frem til den 31. august 2020. 
Udenrigsministeriet fraråder alle ikke nødvendige rejser til alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som der 
fra den 15. juni 2020 åbnes op for rejse til. Udenrigsministeriet opfordrer dog til, at man kun rejser til områder, 
som ikke er tætbefolkede. Det vil sige, at man skal undgå byområder med over 750.000 indbyggere. 

Du kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledning her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-
udlandet/coronavirus/ 

Selvisolation efter rejse til udlandet 

Hvis du kommer hjem fra en privat rejse i udlandet (bortset fra rejser til Island, Norge og Tyskland efter den 15. 
juni 2020, jf. ovenfor), opfordrer myndighederne kraftigt til, at man holder sig hjemme i 14 dage efter 
hjemkomst for at undgå smittespredning. Denne kraftige opfordring bakker vi naturligvis fuldt op om. 

Rejse til udlandet 

Hvis du planlægger at gennemføre en privat rejse til udlandet denne sommer (bortset fra rejser til Island, Norge 
og Tyskland efter den 15. juni 2020, jf. ovenfor), vil vi kraftigt henstille til, at du ikke gennemfører rejsen af 
hensyn til smitterisikoen for dig og dine kolleger. 

Hvis du alligevel vælger at gennemføre ferierejsen i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, må du 
forvente, at vi ikke vil kunne modtage dig på arbejde i 14 dage efter din hjemkomst. De 14 dages selvisolation vil 
i så fald være uden løn, medmindre vi vurderer, at du kan arbejde hjemmefra, eller vi aftaler, at du kan afvikle 
yderligere ferie, afspadsering mv. Din adfærd vil eventuelt også kunne få ansættelsesretlige konsekvenser, i 
yderste konsekvens en bortvisning, hvis dit fravær udgør en belastning for institutionens drift. 

Hvis du bliver smittet med Coronavirus under en ferierejse i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, må 
du også forvente, at det vil blive anset for selvforskyldt sygefravær. Du vil i så fald ikke have ret til løn under 
sygefraværet, ligesom din adfærd eventuelt vil kunne få ansættelsesretlige konsekvenser, i yderste konsekvens 
en bortvisning, hvis dit fravær udgør en belastning for driften. 

Af hensyn til smitterisikoen for dig og dine kolleger bedes du give din leder besked, hvis du planlægger at 
gennemføre eller har gennemført en privat rejse til udlandet denne sommer (bortset fra rejser til Island, Norge 
og Tyskland efter den 15. juni 2020, jf. ovenfor), således at institutionen har mulighed for at træffe 
forholdsregler i forhold hertil. 

 


