
 
Coronavirus: Praktiske råd til en sikker rejse
 
Efter måneder med nedlukninger kan rejser og turismen langsomt påbegynde igen. Hvad
er EU's anbefalinger til en sikker rejse?
 

EU-landene løfter nu gradvist de restriktive nedlukningstiltag, de har haft under coronakrisen,
hvilket betyder, at europæerne får lov til at tage på ferie til sommer, hvis sundhedssituationen
og de nationale restriktioner tillader det.
 
Mens folk bliver nødt til at følge sundheds- og sikkerhedsinstrukserne fra de nationale
myndigheder, har Kommissionen også fremlagt retningsliner og anbefalinger til
medlemslandene for at koordinere rejserestriktionernes sikkerhedstiltag:
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• Re-open EU er en portal med de seneste opdateringer om rejseforhold og sikkerhedstiltag i
EU.
 
• EU's Digitale Covid-certifikat gør rejsen lettere ved at bevise, at du er vaccinere, har en
negativ test eller er kommet dig efter sygdom med Covid-19.
 
• Mobile coronaviruskontaktsporingsapps. 
 
 
 
Hvis du rejser med fly anbefaler EU's luftfartssikkerhedsagentur at du:
 
• Ikke rejser hvis du har symptomer på feber, hoste, har svært ved at få vejret, tab af smags- og
lugtesans
 
• Færdiggør din sundhedserklæring før check-in online, hvis det er muligt
 
• Sikter at du har nok ansigtsmasker til rejsen (de skal skiftes hver fjerde time)
 
• Har sørget for at have god tid til ekstra kontroller og procedurer i lufthavnen og har alle
dokumenter klar 
 
• Bærer ansigtsmaske, har god håndhygiejne og udøver passende fysisk distance
 
• Hoster og nyser i et lommetørklæde eller din albue
 
• Begrænser dine bevægelser på flyet
 
Parlamentet har insisteret på siden marts 2020 at få en koordineret EU-aktion til at overkomme
krisen i turismesektoren.
 
Find ud af hvad EU gør for at bekæmpe coronavirus
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