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COVID-19 – opfølgning II 
 
 
 
Onsdag den 11. marts kl. 21.00 
 
Statsminister Mette Frederiksen har her til aften på et pressemøde annonceret, at myndighe-
derne nu lukker al nødvendig aktivitet på skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner 
ned. Dette skyldes den hurtige spredning af COVID-19. 
 
Anbefalingen er, at børn om muligt passes hjemme allerede fra i morgen torsdag den 12. 
marts, og at alle skoler senest fra på mandag den 16. marts alle er lukkede i foreløbigt 14 
dage. Inden på mandag er det myndighedernes opgave i samarbejde med kommunerne at 
oprette ordninger for såkaldt »nødpasning« for de forældre, der varetager opgaver, som kræ-
ver, at de skal på arbejde.  
 
Samtidigt anbefales det, at man ikke gennemfører arrangementer med over 100 deltagere. 
Denne anbefaling kan blive til påbud, såsnart relevant lovgivning er på plads. 
 
Statsminister Mette Frederiksen appellerede alle borgere til at efterleve de nye retningslinjer, 
tage smitten alvorligt og i øvrigt udvise tålmodighed. Hun understregede samtidigt, at situati-
onen er ny for alle, og at myndighederne ikke vil kunne svare på alle de spørgsmål, som nød-
vendigvis vil rejse sig nu. 
 
Sundhedsminister Magnus Heunicke påpegede ved pressemødet, at Danmark er i en sund-
hedskrise. 
 
 
Relevante myndigheder i forhold til COVID-19: 

• Den centrale, nationale platform for al information om COVID-19: www.coronas-
mitte.dk  

• Styrelsen for patiensikkerhed: www.stps.dk. I spørgsmål vedrørende karantæne, 
tiltag på skolerne, hjemsendelse, midlertidig lukning m.v. 

• Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk. I spørgsmål vedrørende smitte og sygdom m.v.  
• Udenrigsministeriet: www.um.dk. I spørgsmål vedrørende rejseaktivitet m.v.  
• Undervisningsministeriet: www.uvm.dk. I sektorrelevante spørgsmål vedrørende 

drift, tilskud, prøver, eksamen m.v.  
• Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: www.medst.dk. Ansættelsesretlig rådgiv-

ning i forbindelse med COVID-19. Styrelsen kan kontaktes 
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på arbejdsgiver(at)medst.dk eller tlf. 25 40 97 23, mandag – fredag kl. 9-16, hvis 
der er behov for yderligere rådgivning. 

• Statens Seruminstitut: www.ssi .dk. I spørgsmål vedrørende status på COVID-19 ud-
bruddet i Danmark, udbruddets begyndelse m.v.  
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