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Til selskabsbestyrelsesmedlemmer og                              

afdelingsbestyrelsesformænd 

Information om corona restriktioner pr. 29. november 2021 
Restriktionerne for beskyttelse mod covid-19 er strammet, og arbejdsgivere kan kræve 
et gyldigt coronapas af medarbejderne.  

Krav om coronapas 

DAB har besluttet, at fra og med mandag den 29. november 2021 stiller DAB krav om, 
at DAB medarbejdere skal fremvise gyldigt Coronapas ved fremmøde på arbejde.  

DAB’s bestyrelse bakker op om denne beslutning og virksomhedsnævnene VN og VNE er 
orienteret.  

Ejendomskontorerne 

DAB råder til, at kravet om gyldigt coronapas gælder alle ansatte. Vedhæftet er mail fra 
DAB’s HR til ejendomskontorerne, om indførsel af krav om coronapas. 

Det vil være nærmeste leder, der vil bede om fremvisning af coronapas, og der vil blive 
gennemført stikprøvekontrol. 

Krav om coronapas ved møder  

Repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger og afdelingsmøder i det almene 
beboerdemokrati er omfattet af kravet om coronapas, hvis der deltager mere end 100 
personer. 

Hvis møderne holdes på et serveringsted, gælder kravet om coronapas uanset 
deltagerantal.  

Generelt er der krav om fremvisning af coronapas på alle serveringsteder og ved 
forskellige arrangementer med mere end 100 personer indendørs eller over 1000 
mennesker udendørs. 

Information i mødeindkaldelser 

DAB vil i de mødeindkaldelser, som DAB skriver, oplyse om coronapas kravet.  
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Ved de mindre møder, kan vi ikke kræve coronapas, men vi vil opfordre til, at deltagerne 
frivilligt sørger for at være vaccinerede eller testede. Ligesom vi opfordrer til at følge 
myndighedernes rådgivning. 

Kortere varighed af test 

En gyldig PCR-test vil fremover kun gælde i 72 timer, mens en kviktest vil gælde i 48 
timer.  

Mundbind 

Krav om mundbind er genindført i dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, 
arkader og take-away steder, sundhedssektoren og offentlig transport.  

Mere information 

Det kan være godt at følge med på corona | covid-19 (coronasmitte.dk)    

Myndighedernes seks gode råd kan ses  Forebyg smitte mod coronasmitte - 
Sundhedsstyrelsen 

https://coronasmitte.dk/
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
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