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Kære anvendere for coronapas-appen,    

Den nye coronapas-app lanceres fredag den 28. maj.  

I den forbindelse får I her tilsendt materiale, der skal bidrage til, at jeres medlem-
mer og medarbejdere får kendskab til den nye app og bliver klædt på til at tage 
den i brug. Vi håber også at materialet kan svare på de spørgsmål, som der måtte 
være til den nye app. 

Der er særligt lavet nye plakater, der sætter fokus på den nye app, herunder hvor-
dan appen kan hentes. Vi har også samlet en Q&A målrettet jer, som forhåbent-
ligt kan besvare de spørgsmål I måtte have. I bedes derfor formidle dette materiale 
videre til jeres medlemmer og medarbejdere.   

Materialet beskriver bl.a., hvordan man kan scanne en QR-kode og kontrollere for 
coronapasset gyldighed. Det er dog op til jer selv at beslutte, om I vil kontrollere 
ved at scanne passet eller foretage en visuel kontrol af det. 

I denne materialepakke vil I finde: 

- Animationsfilm, der forklarer brugen af appen, og kontrol via appen. 
- Plakater – i både A3 og A4 og i sort/hvid format. 
- En Q&A, med svar på de vigtigste spørgsmål om appen. 
- Et overblik over de fire største supportkanaler. 
- En forklaring af, hvilke devices der kan bruges til scanning. 
- En guide til kontrollører, der forklarer hvordan det nye coronapas skal 

kontrolleres. 
- Optagelse af webinaret afholdt den 20. maj 2021. 

 
Hvis I har spørgsmål til retningslinjerne for anvendelse af coronapas bedes I 
kontakte Kulturministeriet.  
 
Vi håber, at disse dokumenter vil give jer bedre mulighed for at bruge og 
kontrollere den nye app uden problemer.  
 
 
Med venlig hilsen, 
 
Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Se-
rum Institut 


