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Introduktion
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Der er behov for at informere turister og indrejsende om 
gældende coronaregler og retningslinjer i Danmark. Denne 
materialepakke linker videre til covidtravelrules.dk, hvor turister 
kan finde den vigtigste information – før ankomst, ved ankomst 
og under deres ophold i Danmark.

• Materialepakken består af digitalt og fysisk materiale

• Turister og indrejsende skal ledes ind på hjemmesiden 
covidtravelrules.dk, der bliver en underside på 
en.coronasmitte.dk

• Turister og indrejsende skal kun præsenteres for den mest 
grundlæggende information i materialet 

• Materialet er inddelt i tre kategorier, ”før ankomst”, ”ved 
ankomst” og ”under ophold” og har et særligt fokus på at 
informere turister og indrejsende om testkrav i Danmark

• Det skal være nemt at justere materialet, så det passer til 
den enkelte myndighed eller virksomheds behov

• De enkelte myndigheder er ansvarlige for selv at 
distribuere materialet til relevante samarbejdspartnere –
eksempelvis i rejsebranchen og lokalt

• Materialet opdateres løbende

Indhold og krav:



Materialer til brug før ankomst

SoMe



Materialer til brug før ankomst

Display bannere



Materialer til brug ved ankomst

Digitale skærme



Materialer til brug under 
ophold

Plakater og handouts



Materialer til brug under ophold - oversigt

Plakater og handouts



Materialer til brug under ophold – oversigt (fortsat)

Plakater og handouts



Kanaler til distribution

- VisitDenmark - Danske Regioner
- Dansk Erhverv - Copenhagen Medical
- Dansk Industri - Falck
- HORESTA - Carelink
- Danske Destinationer - Lufthavne
- Wonderful Copenhagen - Havne
- MeetDK - Metro
- DKNT - Tog
- DanHostel - Busser
- Feriehusudlejernes Brancheforening - Færger
- Danish Association of Conference- and Incoming agencies - Vejdirektoratet
- Danmarks Rejsebureau Forening - Hospitaler
- Danmarks Restauranter & Cafeer - Hovedstadens Beredskab
- Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark - Akutberedskaber
- Foreningen af Lystbådehavne i Danmark - Rigspolitiet
- Camping Outdoor Denmark - Lokale beredskabsstabe
- Bygninger ved grænseovergange - Ambassader
- Cafeterier - Repræsentationer
- Rastepladser - m.fl.


