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Rådgivende vurdering om lempelse af smitteforebyggende tiltag på
arbejdspladser
Epidemikommissionen har på baggrund af udløbet af de gældende restriktioner den 16.
januar 2022 foretaget en vurdering af epidemisituationen og det samlede restriktionsniveau i sin indstilling den 11. januar 2022. Parallelt med de lempelser,
Epidemikommissionen indstillede den 11. januar 2022, vurderede Epidemikommissionen,
at det ligeledes ville være relevant, at opfordringen angående hjemmearbejde gradvist
lempes.
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Smitteforebyggende tiltag på arbejdspladser pr. 13. januar 2022
Epidemikommissionen opfordrede den 16. december 2021 kraftigt offentlige og private
arbejdsgivere til at sikre, at medarbejdere, der havde mulighed for at varetage deres
arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gjorde dette. Epidemikommissionen
bemærkede dog, at hjemmearbejde ikke skulle medvirke til lukning af arbejdspladser.
Formålet med at indføre smitteforbyggende tiltag på arbejdspladser var, at det ville have
en aktivitetsdæmpende effekt både på arbejdspladser og i den kollektive transport, hvis en
større del af arbejdsstyrken arbejdede hjemmefra i en periode.
Epidemikommissionens vurdering
Epidemikommissionen vurderer,
 at smitteforebyggende tiltag på arbejdspladser, sammen med andre tiltag og
herunder den fremrykkede vaccinationsindsats, har bidraget til en afgørende
effekt på den nuværende epidemisituation.
 at opfordring til hjemmearbejde fortsat udgør et væsentligt bidrag til
epidemihåndteringen, samt fortsat minimerer trængsel i den kollektive trafik.
 at den nuværende kraftige opfordring til, at offentlige og private arbejdsgivere
sikrer, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden
fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør det, lempes fra den 17. januar 2022
 at der fra den 17. januar 2022 opfordres til udstrakt brug af hjemmearbejde
 at der i februar 2022 forventes at kunne lempes yderligere til fuldt fremmøde
forudsat, at epidemien fortsat udvikler sig i en gunstig retning.
 at der opfordres til opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens råd til
smitteforebyggelse samt opmærksomhed om, hvor mange man samles på
arbejdspladsen.
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Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik
på at vurdere, om der er grundlag for, at opfordringer og allerede fastsatte regler
videreføres, ændres eller ophæves.
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