Nyt badge om fritagelse for kravet om brug af mundbind eller visir
Til medlemmer af sektorpartnerskabet for detailhandlen
Sundhedsstyrelsen orienterer hermed om, at det fra den 7. januar 2021 bliver
muligt for borgere at påføre sig et badge, som kan signalere undtagelse for kravet om bruge mundbind eller visir. Badget kan tages på og benyttes i alle situationer og steder, hvor den enkelte oplever et behov. Badget vil være gratis og
kan bestilles via udvalgte patientforeninger og hos Rosendahls.
Undtagelse for krav om at bære mundbind eller visir
Regeringen har indført krav om, at borgere over 12 år skal bære mundbind eller
visir flere steder i det offentlige rum med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19. Kravet gælder bl.a. i detailhandlen jf. BEK
nr. 1534 af 28/10/2020. Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller hvor brugen forhindrer udførelse af vigtige funktioner, fx mundaflæsning, samt personer som har betydeligt ubehag ved brug af
mundbind er dog undtaget for kravet.
Badget skal hjælpe til at skabe synlighed
Ved at tage et badge, kan borgere gøre andre opmærksomme på, at de vurderer
at være fritaget for kravet om at bære mundbind eller visir, for eksempel når de
handler i butikker. Herved er forventningen, at et badge kan forebygge udskamning og/eller uheldige episoder, hvor borgere afvises fra steder med krav om
mundbind eller visir, eller mødes af andre kunder med ubehagelige kommentarer. Sundhedsstyrelsen er bl.a. via sektorpartnerskabsmøder for detailhandlen
blevet gjort opmærksom på udfordringer med sådanne episoder
Bagdet er ikke en dokumentation for undtagelse
Det skal understreges, at en person kan være fritaget for brug af mundbind eller
visir, selvom han/hun ikke bærer Sundhedsstyrelsens badge. Badget er ikke dokumentation for at være undtaget, men skal udelukkende skabe synlighed omkring, at borgeren selv vurderer at være undtaget for kravet om at bære mundbind eller visir.
Dermed gælder der fortsat ikke et dokumentationskrav, hvis man ikke kan
bruge mundbind eller visir. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme
kunden til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion
med kunder. For at butikker mv. kan leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir,
er det dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden er undtaget fra
kravet. Hvis en kunde nægter at tage mundbind eller visir på uden grund og
nægter at forlade butikken, kan man ringe til politiet.
Den enkelte butik mv. kan som udgangspunkt godt stille strengere krav, end
hvad der følger af lovgivningen om mundbind og visir. Man skal dog være opmærksom på, at man overholder anden lovgivning.
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Lanceringen af badget vil ikke medføre yderligere krav til skiltning og lignende
i detailhandlen.
Vi skal slutteligt minde om, at der kan være en god grund til, at en person ikke
bærer mundbind eller visir, og at årsagen ikke altid er synlig.
Med venlig hilsen
Sundhedsstyrelsen

Side 2

