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Kære regering 

 

 

Vi glæder os over, at Danmark har et tilrettelagt vaccinationsprogram, så vi langt om 

længe går en lysere periode i møde. Men vi er der ikke endnu, så vi opfordrer kraftigt 

til, at regeringen implementerer nye løsninger, som kan sikre mest mulig aktivitet ved 

en snarlig genåbning af landet. I kampen mod COVID-19 og nye mutationer må vi 

tage alle værktøjer i brug. 

 

Vi tror på, at en tryg og snarlig genåbning af landet også skal ske gennem oprettelse 

af et digitalt coronapas, der giver dokumentation for, at borgere er coronafri. Dermed 

kan vigtige brancher i oplevelsesindustrien åbnes tidligere for smittefrie borgere, end 

det ellers ville være tilfældet – og andre brancher kan få et styrket økonomisk 

grundlag at åbne på.  

 

Det digitale coronapas vil rumme oplysninger om 1) dato for vaccination, 2) dato for 

negativ test samt 3) dato for senest påvist coronasmitte, og dermed dokumentation for 

antistoffer i blodet. Med en tredelt løsning kan alle borgere drage nytte af et 

coronapas - også de gravide, ammende, unge under 16 år samt borgere, som ikke kan 

eller ønsker at lade sig vaccinere.  

 

Det digitale coronapas vil være et certifikat, der dokumenterer den information, som 

sundhedsvæsenet allerede er i besiddelse af. I det digitale coronapas er oplysningerne 

blot samlet i en digital og valideret løsning. I tilknytning til coronapasset bør der være 

sanktionering, der har en præventiv virkning i forhold til bedrageri.  

 

Et digitalt coronapas er et vigtigt redskab i et genåbnet samfund, hvor borgere igen 

kan rejse og tage til koncerter, sportsbegivenheder eller en af sommerens festivaler. 

Og hvor oplevelsesindustrien og alle dens leverandører igen kan bidrage til vækst, 

omsætning og arbejdspladser. 

 

Det er vigtigt, at et digitalt coronapas i videst muligt omfang udformes i et format, der 

er internationalt anerkendt, så det kan benyttes både i og uden for Danmark. 

 



 

Udarbejdelse af et digitalt coronapas må naturligvis ikke forsinke genåbningen. Hvis 

smittetal eller andre faktorer giver mulighed for genåbning, bør det ske, uden at 

fremkomsten af coronapasset afventes. Ligeledes skal det sikres, at et digitalt 

coronapas ikke er anledning til at fjerne det økonomiske sikkerhedsnet under 

virksomhederne før forretningen kan køre forsvarligt. Og selvfølgelig bør brugen af 

coronapasset afvikles, når omstændighederne tillader dette. 

 

Med ønsket om en tryg og snarlig genåbning står oplevelsesindustrien og dens 

leverandører til rådighed, hvis der er behov for at få uddybet ovenstående.  
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