Grundfortælling

”

Coronapas er et værktøj, der gør det nemmere at hjælpe og passe på hinanden. Med coronapas på mobilen får du
en nem og enkel adgang til genåbningen, som du altid har lige ved hånden. Dermed kan du let vise passet frem, når
du fx skal ud at spise, opleve kultur eller ud at rejse.
Et coronapas er din dokumentation for, at du enten er færdigvaccineret, har været smittet med COVID-19 indenfor de
seneste 180 dage eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer. Når du logger ind, opdateres appen
automatisk og fortæller, om du har et gyldigt coronapas og viser information om test, immunitet eller vaccination.
Det nye coronapas er udviklet for at gøre hverdagen så nem som mulig for danskerne. Appen er målrettet enkel og
hurtig fremvisning og kontrol af coronapasset i Danmark, og viser kun om du har et gyldigt coronapas eller ej. Du
viser altså ikke nogle øvrige data om dig selv, når du bruger den digitale coronapas-app i Danmark.
Efter lancering af appen kan du fortsat bruge print-selv-pas fra sundhed.dk og MinSundhed-appen, hvis du ønsker
det. Hvis du er fritaget fra digital kommunikation med det offentlige, vil du modtage dit coronapas direkte med fysisk
post, når du er færdigvaccineret.
Appen kan også bruges til udlandsrejser. Du skal blot vælge visningen ’udlandsrejser’. Her viser appen de
oplysninger om vaccination, test og immunitet, det er aftalt i EU, at man skal dokumentere ved ind- og udrejse.
Selvom du har et gyldigt coronapas, skal du stadig beskytte dig selv og andre ved at følge sundhedsmyndighedernes
retningslinjer. Ønsker du mere information om coronapas-appen, finder du den her: https://coronasmitte.dk/raad-ogregler/coronapas
Rigtig god genåbning!
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Supplerende budskaber
 Coronapas-appen er designet til at vise så få oplysninger om dig som muligt. Du viser blot dit gyldige
coronapas – og ikke hvorfor du har et gyldigt coronapas.
 Med coronapas-appen kan kontrollen forløbe hurtigt og nemt ved større forsamlinger og begivenheder.
Ved scanning af QR-koden på passet, gemmes ingen informationer hos kontrolløren.

 Der er ikke krav om at vise ID, når du bruger coronapas-appen. Hvis du bruger print-selv pas fra
sundhed.dk[, MinSundhed] eller fysisk dokumentation fra testudbydere mv. skal du vise ID.
 Børn under 15 år er undtaget fra brug af coronapas i forbindelse med genåbningen af Danmark. Til
rejsebrug skal du altid tjekke reglerne gældende i det land, du rejser til.

 Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation
(vaccinationspas) direkte via fysisk post. Der findes desuden en telefonservice, hvor færdigvaccinerede
borgere kan ringe ind til Sundhed.dk og bestille et printet vaccinationspas.
 Papir-dokumentation for resultatet af din lyntest kan fås ved teststedet. [Fsva papir-dokumentation for
resultat af PCR-test skal model afklares]

 Appen kan også bruges til udlandsrejsebrug, hvor du så viser flere oplysninger. Du skal fortsat orientere
dig om relevante indrejserestriktioner på UM’s hjemmeside og sikre, at du opfylder kravene i det land, du
skal til.
 I takt med at vi genåbner og ser og møder flere mennesker, så hjælper appen med at undgå nye
smittekæder.
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