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For personer med dansk bopæl og/eller
dansk statsborgerskab/opholdstilladelse
Disse personer må rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test, med mindre de
rejser med fly.
Danske statsborgere,personer med bopæl i Danmark samt personer med gyldig opholdstilladelse i Danmark må rejse ind i Danmark
uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test. Det bemærkes dog, at der ved flyverejser fra udlandet til Danmark
stilles krav om at fremvise en negativ COVID-19-test, der er taget højst 24 timer inden ombordstigning.
Under alle omstændigheder opfordres personer med bopæl i Danmark (danske statsborgere såvel som udlændinge), der rejser til
udlandet, til at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger og eventuelle anbefalinger om selvisolation ved hjemkomst til
Danmark.
For personer, der rejser til Danmark med ﬂy

DU MÅ REJSE IND I DANMARK, HVIS DU
Er dansk statsborger
Som dansk statsborger kan du altid rejse ind i Danmark – uanset hvor du har bopæl og med hvilket formål, du rejser ind.
Relevant dokumentation
Dansk pas som dokumentation for statsborgerskab.
Bor i Danmark
Du må rejse ind i Danmark, hvis du bor i Danmark.
Relevant dokumentation
Gyldigt pas, sygesikringsbevis, opholdstilladelse, opholdskort, EU-registreringsbevis eller legitimation med adresse.

MYNDIGHEDERNES HOTLINES
Hotline til dig, der er nær kontakt eller selv er smittet
Obs! Vi modtager i øjeblikket rigtig mange opkald til coronaopsporingen for nære kontakter. For at undgå kø,
anbefaler vi, at du ringer senere.

Hvis du er smittet med COVID-19
Ring 3232 0511, og tast 1.
Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22.00.
Hvis du er nær kontakt, skal du ringe på to forskellige numre
1. Ring 7020 0233, og tast 2 for at få afklaret, hvilke dage du skal testes på og få tildelt et nummer, som du skal bruge for at
få en henvisning til tests.
Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22.00.
2. Ring 3232 0511, og tast 2 for at ringe for at få en henvisning til tests.
Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22.00.
Kan du se, vi har ringet, eller har du modtaget en besked fra os, må du meget gerne ringe tilbage til os.
Læs mere hvis du er nær kontakt eller selv er smittet

Politiets hotline vedr. indrejse i Danmark: 7020 6044
Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder
kravene til indrejse.
Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse i Danmark og få svar på, hvad der
er et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i eller passere gennem Danmark.
Ring på telefon (+45) 7020 6044
Hotlinen er åben:
Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00
Udvidet telefontid på grund af mange opkald
Grundet mængden af borgerhenvendelser, holder indrejsehotlinen ekstraordinært åben på nedenstående dage
Fredag den 8. januar 2021: 8.00 – 20.00
Lørdag den 9. januar 2021: 8.00 – 20.00
Søndag den 10. januar 2021: 8.00 – 20.00
Vi modtager i øjeblikket mange opkald til hotlinen, hvorfor der kan forekomme ventetid. Der kan ikke sendes e-mail til
politiet om dette.
Udenrigsministeriets Borgerservice vedr. udrejse: 3392 1112
Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og rejsevejledninger.
For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:
Ring på telefon (+45) 3392 1112
E-mail: bbb@um.dk
Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse
eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af,
hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.
Den myndighedsfælles coronahotline: 7020 0233

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt.
Ring på telefon (+45) 7020 0233
Hotlinen er åben:
Alle dage kl. 06.00-24.00
Vi modtager i øjeblikket mange opkald til hotlinen, hvorfor der kan forekomme ventetid. Du kan ikke sende e-mail.

