
 

   
 

Tjekliste til turister  
 
1. hvad skal jeg bruge til ankomsten? 
➢ Fremvisning af en negativ hurtigtest (antigentest (ikke ældre end 24 timer)) eller PCR-test (ikke 
ældre end 48 timer). Testen skal foretages FØR indrejse. 

➢ Fuldt vaccinerede personer (to vaccinationer med mindst 14 dages interval mellem den anden 
vaccination) og tidligere smittede behøver ikke fremvise negativ test. Bevis for vaccination ved 
fremvisning af coronapas eller andet dokumentation samt et positivt PCR-testresultat for tidligere 
smittede er tilstrækkeligt (positivt PCR-testresultat for mindst 28 dage siden og ikke ældre end 6 
måneder).    

➢ Alle personer over 6 år skal testes. 

➢ Kontakt det bestilte overnatningssted for oplysninger og nyheder inden rejse. 

➢ Læs informationer om ferieregionen. 

  
2. Hvad er vigtigt ved et ophold på over 72 timer? 
➢ Fremvisning af en anden negativ hurtigtest (antigentest) eller PCR-test hver 72. time fra 
ankomsttidspunktet. 

➢ Alle personer over 6 år skal testes. 

  
3. hvad er vigtigt, når du besøger en restaurant? 
➢ Indendørsservering 
o Overhold de gældende kontaktbegrænsninger: max. 5 personer fra 2 husstande, børn og unge 
(under 14 år) fra de respektive husstande     er ikke medregnet, ligesom vaccinerede og tidligere 
smittede. 
o Registrering af adresseoplysninger (helst på app, f.eks. Luca-appen) 
o Brug af FFP2-maske eller en medicinsk mund- og næsebeskyttelse hen til bordet. Ved bordet kan 
mund- og    næsebeskyttelsen fjernes. 
o Fremvisning af en negativ hurtig (antigentest (ikke ældre end 24 timer)) eller en PCR-test (ikke 
ældre end 48 timer), bevis for vaccination eller tidligere smitte (mellem 28 dage og 6 måneder) for 
alle gæster fra 6 år. 

  

➢ Udendørsservering 
o Overhold de gældende kontaktbegrænsninger: max. 10 personer fra forskellige husstande. 
o Registrering af adresseoplysninger (helst på app, f.eks. Luca-appen) 
o Brug af FFP2-maske eller en medicinsk mund- og næsebeskyttelse hen til bordet. Ved bordet kan 
mund- og          næsebeskyttelsen fjernes. 

  
4. hvor kan jeg blive testet? 
➢ På https://bit.ly/2RK630m finder I en oversigt over alle testcentre i Kiel og ved Kiel Fjord samt 
aktuelle oplysninger. 

 

https://bit.ly/2RK630m

