
1

Betina Samuelsen Sørensen

Fra: Flemming Bøgh-Sørensen <flemming@bloddonor.dk>

Sendt: 15. juni 2020 14:57

Til: '2034.rigshospitalet@regionh.dk'; 'nae-transfusion@regionsjaelland.dk'; 

'ode.kia@rsyd.dk'; 'auh.blodbank.og.immunologi@rm.dk'; 

'Blodbank.aalborgsygehus@rn.dk'

Cc: =?iso-8859-1?Q?'Morten.Bagge.Hansen@;  'kmhm@regionsjaelland.dk' ; 

 'jorgen.georgsen@rsyd.dk' ;  'bjamoell@rm.dk' ; =?iso-8859-1?Q?'kv@;  

'info@dski.dk' ; Christian Erikstrup; 'Dorte Kinggaard Holm'; Betina Samuelsen 

Sørensen

Emne: Endnu en ny liste over tappepause efter udlandsrejser - gældende fra tirsdag den 

16. juni 2020

Kære blodbanker! 

 

Udenrigsministeriet har i sidste øjeblik valgt alligevel ikke at fraråde rejse til tyske byer med over 750.000 

indbyggere. Det med sidste øjeblik skal tages helt bogstaveligt. Rejsevejledningen blev opdateret i går aftes kl. 

22.04, altså mindre end to timer inden den trådte i kraft. 

 

DSKI’s Smitteudvalg har valgt også at følge denne ændring i de officielle rejsevejledninger hurtigst muligt, da der er 

tale om en klar simplificering. 

 

Derfor vedlægges en ny liste over tappepauser gældende fra i morgen den 16. juni 2020. Udvalget beklager den 

korte frist. 

 

Der kan komme flere ændringer med kort varsel under genåbningen efter coronanedlukningen. Det anbefales 

derfor, at I bruger linket bloddonor.dk/rejser, som automatisk viser den til enhver tid gældende liste over 

tappepause ved udlandsrejser. 

 

Med venlig hilsen 

Flemming Bøgh-Sørensen 

Generalsekretær 

 
Blekinge Boulevard 2 

2630 Tåstrup 

Tlf. 31 53 09 63 

 

 

Fra: Flemming Bøgh-Sørensen  

Sendt: 9. juni 2020 16:38 

Til: '2034.rigshospitalet@regionh.dk'; 'nae-transfusion@regionsjaelland.dk'; 'ode.kia@rsyd.dk'; 
'auh.blodbank.og.immunologi@rm.dk'; 'Blodbank.aalborgsygehus@rn.dk' 

Cc: 'Morten.Bagge.Hansen@regionh.dk'; 'kmhm@regionsjaelland.dk'; 'jorgen.georgsen@rsyd.dk'; 'bjamoell@rm.dk'; 

'kv@rn.dk'; 'info@dski.dk'; 'Christian Erikstrup'; 'Dorte Kinggaard Holm'; 'Betina Samuelsen Sørensen' 
Emne: Ny liste over tappepause efter udlandsrejser - gældende fra mandag den 15. juni 2020 

 

Kære blodbanker! 

 

DSKI’s Smitteudvalg har besluttet at opdatere rejsekarantænelisten, så den følger de generelle rejseanbefalinger ved 

udlandsrejser. 
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Det betyder, at rejse til Island, Norge eller Tyskland uden for de fem største byer (Berlin, Hamburg, München, Köln 

og Frankfurt am Main) fra og med mandag den 15. juni ikke længere medfører den midlertidige (blå) 14 dages 

tappepause. Det er opholdstidspunktet, der er afgørende for, om tappepausen er gældende, så ophold til og med 

den 14. juni udløser fortsat 14 dages tappepause. 

 

DSKI’s Smitteudvalg har endvidere bedt om at få følgende tekst tilføjet på bloddonor.dk for at følge ECDC’s 

vejledning: 

 

Hvis du har haft infektion med coronavirus: Du må give blod 28 dage efter symptomerne er ophørt. (Symptom i 

form af tab af lugte- eller smagssans giver ikke karantæne.) 

 

Samtidig benytter vi anledningen til at erstatte begrebet ”rejsekarantæne” med ”tappepause efter udlandsrejser”. 

Det kræver nok lidt tilvænning for os alle! 

 

Vi ændrer på hjemmesiden allerede på fredag og lægger den nye liste op. For jer, der har direkte link i 

donorspørgeskemaet, kan jeg anbefale at bruge bloddonor.dk/rejser, som automatisk omdirigeres til den seneste 

udgave af listen over tappepause efter udlandsrejser. På den måde slipper I for at skulle opdatere linket hver gang, 

vi udgiver en opdatering. 

 

Karantænekortet opdateres først den 29. juni, når alle tappepauser efter rejser til Island, Norge og Tyskland uden for 

de fem største byer er udløbet. Så har vi også et par uger til at finde ud af, hvad karantænekortet skal hedder 

fremover! Som altid har listen forrang, når der er uoverensstemmelse mellem listen og kortet. 

 

Med venlig hilsen 

Flemming Bøgh-Sørensen 

Generalsekretær 

 
Blekinge Boulevard 2 

2630 Tåstrup 

Tlf. 31 53 09 63 


