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Notat 

Q&A krav om mundbind/visir pr. 29. oktober 2020 

 

Fra torsdag den 29. oktober udvides kravet om brug af mundbind eller visir til at 

gælde indendørs lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Det betyder bl.a., at der 

skal bæres mundbind eller visir i hele detailhandlen, som fx dagligvarebutikker, ba-

gere, storcentre og stormagasiner. 

  

Kravet om mundbind eller visir fremgår af bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serve-

ringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på ud-

dannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19. Nyeste version er pt. fra den 28. 

oktober 2020: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534 

 

Dansk Erhverv har nedenfor samlet en række svar på de spørgsmål, vi er blevet mødt med vedrø-

rende det nye krav: 

 
Er der krav om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvortil offentligheden har ad-
gang? 
Ja, fra torsdag d. 29. oktober 2020 er der krav om brug af mundbind eller visir for alle over 12 år i 
lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder detailhandlen og lokaler, hvor der udøves 
kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 
 

Skal de ansatte også have mundbind eller visir på? 
Ja. Både offentligheden (kunder, besøgende mv.) og ansatte skal bære mundbind eller visir fra 
torsdag d. 29. oktober i detailhandlen og lokaler, hvor der udøves kultur-, sports- og fritidsaktivi-
teter.  
 
Ansatte er undtaget kravet om mundbind når de opholder sig i et aflukket rum eller bag en af-
skærmning, hvortil det alene er dem, der har adgang. Ligesom de ikke forventes at skulle bære 
mundbind eller visir, når lokalet er lukket for offentligheden. 

 
Gælder kravet om mundbind eller visir på udendørsarealer? 
Kravet gælder ikke udendørsarealer. Dog skal mundbind eller visir anvendes, hvis man bevæger 
sig fra udendørs til indendørs i salgsstedet.  
 

Gælder kravet om mundbind eller visir både ansatte og kunder også for B2B-butikker? 
Ja, det er forventningen, at kravet om brug af mundbind og visir også vil gælde for B2B-butikker, 
idet der også her er adgang for offentligheden. B2B-butikker er tilsvarende omfattet af kvadrat-
meterkravene.  
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534
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Hvis der er en anden form for afskærmning, er der så krav om mundbind eller vi-
sir? 
Nej, hvis der er anden form for afskærmning, fx plexiglas e. lign. mellem de ansatte og offentlig-
heden vil der ikke blive stillet krav om også at skulle bære mundbind eller visir.  
 

Skal visirer være CE-mærkede? 

Det afhænger af om visirerne dækker hele ansigtet, dvs. mund, næse og øjne (”fuld-visirer”) eller 

kun mund og næse (”hagevisirer”). 

Visirer, der dækker både mund, næse og øjne (”fuld-visirer”) er enten personlige værnemidler el-

ler medicinsk udstyr og skal derfor altid være CE-mærkede. ”Fuld-visirer” der er personlige vær-

nemidler tilhører som minimum kategori 2, fordi de beskytter øjnene. 

De såkaldte ”hagevisirer” dækker ikke øjnene, men kun mund og næse og de kan ikke CE-mærkes 

som personlige værnemidler. Til gengæld opfattes de som et GPSD-produkt, og skal derfor op-

fylde de almindelige produktsikkerhedsregler, som fx at de ikke må udgøre en kvælningsfare, 

have skarpe kanter mv.  

 

Sikkerhedsstyrelsen er den myndighed, der fører kontrol med at dem, som bringer visirer og an-

dre personlige værnemidler i omsætning overholder reglerne. ”Bringe i omsætning” skal forstås i 

bred forstand, dvs. det omfatter både dem, som sælger visirer og andre personlige værnemidler 

samt dem, der stiller personlige værnemidler til rådighed for sine medarbejdere. 
 
Hvem skal betale for mundbind eller visir til de ansatte? 
Arbejdsgiver skal stille mundbind eller visir til rådighed til sine ansatte, idet de ansatte omfattes 
af kravet om brug af mundbind og visir i forbindelse med deres arbejde i lokaler, hvortil offentlig-
heden har adgang. Arbejdsgiver skal således afholde udgiften til mundbind eller visir til de an-
satte.  
 
Hvem er undtaget fra krav om mundbind eller visir? 
Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller 
mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. 
 
Ansatte, der lever op til ovenstående undtagelsesbestemmelse, vil derfor formentlig være undta-
get fra krav om brug af mundbind eller visir. 
 
Må ansatte spørge ind til hvorfor kunder, besøgende mv. ikke bærer mundbind eller 
visir som påkrævet?  
Ja, de ansatte må gene spørge ind til hvorfor en kunde, besøgende mv. ikke bærer mundbind, 
men ikke bede om dokumentation. Nogle vælger at vise lægeerklæring. Bliver kunden eller den 
besøgende ubehagelig kan butikken ringe til politiet.  
 
Kan man afvise kunder uden mundbind? 
Ifølge bekendtgørelsen kan medarbejdere bortvise kunder og andre personer, der uberettiget 
undlader at bære mundbind eller visir. 
  

Er der krav om opsætning af informationsmateriale om gældende krav til mund-

bind eller visir? 

Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind 

eller visir, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet. 

Informationsmateriale kan findes her: 
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1) ”her bruger vi mundbind” viser kun et mundbind uden anden tekst 
2) ”plakater om max antal besøgende” viser billede af mundbind og tekst om, at kunder, der ikke 

efterkommer kravet kan bortvises.  
 

Må virksomheden udlevere mundbind gratis, der ikke er mærket i henhold til ret-
ningslinjerne? 
Ja. 

 
Lovkrav omkring salg af enkelt stk. mundbind og lovpligtig mærkning? 
Der er ikke særlige mærkningskrav for mundbind af stof, så de må gerne sælges stykvis uden ind-
pakning og/eller mærkning. Mundbind der markedsføres som medicinsk udstyr eller personlige 
værnemidler, skal opfylde de gældende mærkningskrav, og kan derfor kun sælges stykvis, hvis de 
er pakket enkeltvis og hver enkelt pakke er mærket korrekt. 
 
Må kunderne gå ind i f.eks. kiosk for at købe mundbind? 
Det er indtil videre uklart og vil sandsynligvis afhænge af, hvor i lokalet kiosken, kundeservice el-
ler lign. befinder sig og hvor tæt den er på indgangen. 
 
Kan et tørklæde erstatte mundbind eller visir? 
Nej. Ifølge bekendtgørelsen defineres mundbind som engangsmundbind eller stofmundbind, der 
dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag ho-
vedet og er tætsluttende omkring ansigtet. Visir defineres som skærme af plastik, der dækker 
øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. 
 

 

https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/infografikker/plakat_a3_mundbind.pdf?la=da&hash=E9F516A9F3856848DBE73EA460AE1CB891C16F2E
https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/infografikker/plakat_a3_max-besoegende.pdf?la=da&hash=BDFAC5D0CC4FCDE1DB37DFC72E8F8134607B26FE

