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Nyt om brug af mundbind
29. oktober 2020

Kære kollegaer på ejendomskontoret 

Nu er der kommet nyt om brug af mundbind.

Som vi skrev til jer den 26. oktober, var det på det tidspunkt endnu uvist, hvad 
mundbindkravet ved indendørs færdsel på steder med offentlig adgang ville betyde for 
det almene område. 

Der er nu sent onsdag kommet en ny bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. 
gældende fra i dag den 29. oktober 2020 og til 2. januar 2021. 

Kontorlokaler som f.eks. ejendoms- og administrationslokaler er ikke omfattet af 
lovkravet om mundbind.

BL oplyser, at reglerne gælder serveringssteder, detailhandlen, aktiviteter i 
uddannelses, kultur- og fritidsinstitutioner, herunder foreningslokaler, samt aktiviteter 
i folkekirken og andre trossamfund. Reglerne gælder lokaler med offentlig adgang 
indenfor de nævnte områder – og ikke generelt for alle lokaler med offentlig adgang. 

De almene boligselskaber og boligafdelinger er dermed omfattet af mundbindkravet i 
forhold til foreningsaktiviteter og foreningslokaler. Det vil sige bl.a. afdelingsmøder og 
beboeraktiviteter i afdelingens lokaler. Bemærk, at når man sidder ned, kan 
mundbindet tages af.

Til gengæld er der ikke krav om, at beboerne skal bære mundbind på fælles arealer 
som opgange, vaskeri mv. 

Selvom der ikke er et myndighedskrav om brug af mundbind, så kan der anmodes om 
brug af mundbind, men det er dog ikke muligt at sanktionere, hvis anmodningen ikke 
følges.
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Side 2

For at beskytte beboere og ansatte råder DAB til, at I beder beboerne om at anvende 
mundbind ved henvendelser på ejendomskontorerne. Dette via opslag med venlige 
opfordringer og ved at der stilles mundbind frem til benyttelse. 

I som ejendomsfunktionærerne behøver ikke at anvende mundbind, når I står bag 
afskærmningen på ejendomskontoret. Men DAB råder til, at I bruger mundbind, når I 
er i kontakt med beboere indendørs i boligerne ved udførsel af beboerservice eller syn 
af boliger.

Tilsvarende vil DAB opfordre besøgende på DAB kontorerne til at anvende mundbind. 

Vi har skrevet tilsvarende information til selskabsbestyrelserne og 
afdelingsformændene, vedhæftet til jeres orientering.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til jeres administrationsafdeling eller HR eller 
undertegnede.

Med venlig hilsen

Ulla Gregor

Kvalitetschef
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