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Udbruddet af COVID-19 udvikler sig hurtigt i en række lande, herunder også 

Italien, som er et feriemål for nogle grønlændere. Det øger risikoen for, at vi får 
indført tilfælde af COVID-19 i Grønland, således som vi allerede har set det på 

Island og i Danmark. På grund af den hurtige udvikling i Norditalien 
opdaterede Udenrigsministeriet i Danmark også deres rejsevejledninger i går, 

den 2. marts. 

På den baggrund indfører Epidemikommissionen nye anbefalinger i forhold til borgere, der siden 2. 
marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder. Det er relevant i den situation vi står 
i nu, med flere smittede fra de 4 regioner i Italien, og som forventes at udvikle sig yderligere. 

Epidemikommissionen anbefaler derfor hjemvendte borgere om at blive hjemme indtil 14. dag efter 
de er udrejst fra et af de særlige risikoområder. De skal under alle omstændigheder ikke besøge 
sygehuse, alderdomshjem m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de 

bliver smittet med COVID-19. 

”Vi opfordrer arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner til at bakke op om vores anbefalinger, så vi 
kan forebygge smittespredning i samfundet”, udtaler landslæge Henrik L. Hansen. Han understreger 

samtidig, at borgere, som er hjemvendt fra særlige risikoområder, skal være opmærksomme på 
symptomer som feber, hoste eller åndenød. De skal selvisolere sig, hvis de bliver syge, og ringe til 
sundhedsvæsenet, og ikke møde op på sundhedscentre, skadestuer eller sygehuse. Listen over 

særlige risikoområder vil blive opdateret dagligt og kan ses på Landslægeembedets særlige 
informationsside om COVID-19. 

Turister og andre rejsende som kommer fra de særlige risikoområder, anbefales at afstå fra indrejse 

til Grønland indtil der er gået 14 dage fra de har forladt et af de særlige risikoområder.  

Alle, der inden for de sidste 14 dage har været i et land eller område, med generel eller lokaliseret 
smittespredning, eller som har været i kontakt med en patient med COVID-19, skal i tilfælde af 

sygdom fortsat ringe til sundhedsvæsenet, og ikke møde op på sundhedscentre, skadestuer eller 
sygehuse. 

Yderligere information om, hvordan man skal forholde sig, herunder hvilke symptomer man skal 

være opmærksom på, og hvor man skal henvende sig ved sygdom, kan også findes på 
informationssiden om COVID-19. 

Landslægen har indført særlige krav til personale på sundheds- og ældreområdet, der vender hjem 
fra rejse i et af de særlige risikoområder, hvor der er betydeligt smittespredning med COVID-19. De 

skal blive hjemme indtil 14. dag efter de er udrejst fra et af de særlige risikoområder. 
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