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30. december 2019 ProMEDmail, som er et internet-
baseret overvågningsprogram for smitsomme syg-
domme, rapporterer om tilfælde af lungebetændelse af 
ukendt oprindelse (ætiologi) i Wuhan, Kina.     

31. december 2019 WHO’s landekontor i Kina orien-
teres om udbrud af, hvad der forventes at være lun-
gebetændelse, i Wuhan. 27 tilfælde af en ukendt 
lungebetændelse er registreret i Wuhan, meddeler det 
kinesiske medie People’s Daily. 

4. januar 2020 WHO meddeler i et tweet, at der er 
konstateret udbrud af lungebetændelse i provinsho-
vedstaden Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. 

8. januar Statens Serum Institut udsender en presse-
meddelelse, hvor der orienteres om, at WHO har oplyst 
om et muligt udbrud af lungebetændelse med ukendt 
årsag i Kina. Udbruddet har relation til et fiskemarked i 
byen Wuhan. 

9. januar WHO meddeler, at udbruddet ifølge kinesiske 
myndigheder er forårsaget af en nyt coronavirus. 

11. januar Kina registrerer det første dødsfald som 
følge af covid-19 i Wuhan. 
11. januar WHO tweeter, at organisationen har modta-
get den genetiske identifikation på den nye coronavirus 
fra de kinesiske myndigheder. 

15. januar Sundhedsstyrelsen udsender information og 
retningslinjer om covid-19 til dansk sundhedsperso-
nale. 

17. januar Første møde i EU’s komité for sikkerhed og 
sundhed (HSC) om udbrud af covid-19 i Wuhan. Med-
lemslande bedes informere om bl.a. antallet af hospi-
talspladser. 

22. januar Andet møde i HSC. Medlemslande bedes 
indberette antal af respiratorer og værnemidler. 
22. januar Det Europæiske Center for Forebyggelse 
af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) udgiver en 
risikovurdering, hvor de vurderer, at der er lav risiko for, 
at sygdommen vil sprede sig til EU/EØS. I WHO er der 
uenighed om, hvorvidt covid-19 kan karakteriseres 
som en international sundhedskrise. 

22. januar Sundhedsstyrelsen vurderer i en presse-
meddelelse, at »der er meget lille sandsynlighed for, at 
sygdommen kommer til Danmark«. 

23. januar Wuhan i Kina lukkes ned. 23. januar Sundhedsstyrelsen offentliggør retnings-
linjer for sundhedsvæsnets håndtering af patienter, 
der mistænkes at være smittet med covid-19, og til 
borgere, der skal ud at rejse.
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24. januar Frankrig registrerer første tilfælde af 
covid-19 i Europa. 

27. januar Tredje møde i HSC. EU-medlemslandene 
melder, at deres beredskabsniveau er højt, men de 
giver udtryk for, at der ikke er brug for at oparbejde et 
større fælles lager af værnemidler. 

28. januar Tyskland registrerer første tilfælde af 
covid-19 i landet. De tyske sundhedsmyndigheder 
vurderer, at virussen næppe vil sprede sig. 
28. januar Det kroatiske EU-formandskab beslutter 
at aktivere EU’s Integrerede Mekanisme for Politisk 
Kriserespons (IPCR), og Frankrig aktiverer EU’s civile 
beskyttelsesmekanisme (UCPM) for at hjælpe med at 
hjemtage strandede EU-borgere i Wuhan. 

28. januar Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at »der 
er lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til 
Danmark«, og anbefaler ikke, at der indføres screening 
for sygdom ved indrejse til Danmark. Kommer en 
person til Danmark med klare symptomer, vil han/hun 
blive testet og komme i behandling om nødvendigt.  

29. januar Udenrigsministeriet tilbyder danskere i 
Hubeiprovinsen i Kina hjemrejse. 

30. januar WHO erklærer virusudbruddet for en »inter-
national nødsituation«. På dette tidspunkt er der ifølge 
WHO globalt registreret 7.834 smittede, heraf 7.736 i 
Kina. 170 har mistet livet som følge af udbruddet – alle 
i Kina. 
30. januar Storbritannien hæver risikoniveauet fra 
»lavt« til »moderat«. 

30. januar Sundhedsstyrelsen udmelder, at »faren for 
at en smittet person kommer til Danmark er lav. Men 
skulle det alligevel ske, er sundhedsvæsenet informe-
ret om sygdommen, og hvorledes den skal håndteres«. 

31. januar Storbritannien registrerer første tilfælde 
af covid-19. Italien registrerer det første tilfælde af 
covid-19 i landet og lukker ned for flytrafik fra Kina. 
31. januar WHO’s generaldirektør opfordrer til ikke at 
lukke grænserne for rejsende fra Kina. ECDC opfordrer 
lande til at sikre tidlig påvisning af smittetilfælde og 
passende foranstaltninger. 
31. januar Fjerde møde i HSC. Europa-Kommissionen 
afsætter 10 mio. euro til vaccine, fremlægger plan 
for laboratorienetværk og giver status på kontakt til 
medlemslandene. Intet land efterspørger hjælp til flere 
værnemidler, og kun fire lande melder om et »potentielt 
behov« for personligt beskyttelsesudstyr. 

4. februar Femte møde i HSC. Europa-Kommissionen 
minder om procedurer for udveksling af medicinsk ud-
styr og er klar til at støtte lande med et fælles udbud 
om nødvendigt. Kommissionen beder ECDC om en ny 
vurdering af behovet for personlige værnemidler. 

4. februar Statens Serum Institut og Sundhedsstyrel-
sen skærper beredskabet for at forebygge smitte med 
covid-19 i Danmark på baggrund af anbefalinger fra 
ECDC. Det centrale i strategien for at forhindre smit-
tespredning er, at smittede personer hurtigt opdages 
og isoleres, og opsporing af personer, de smittede kan 
have været i kontakt med.
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5. februar 14 danskere evakueres fra Hubeiprovinsen. 
Rejsen er arrangeret af Udenrigsministeriet i samarbej-
de med Storbritannien, Frankrig og Kina med finansiel 
støtte fra EU. Alle er testet negativ for covid-19. 

7. februar Udenrigsministeriet opdaterer samtlige 
77 rejsevejledninger på baggrund af udbruddet af 
covid-19. Sundhedsstyrelsen udsender informations-
materiale til alle danske lufthavne med internationale 
flyvninger om covid-19. 

10. februar 1.018 personer er registreret døde af 
covid-19 på globalt plan. 

10. februar Yderligere syv danskere vender hjem fra 
Hubeiprovinsen. Uge 7 begynder, hvor mange danskere 
tager på skiferie. 

11. februar Coronavirussen bliver officielt navngivet 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2). Sygdommen forårsaget af virus bliver 
navngivet covid-19. 

13. februar Møde blandt EU’s sundhedsministre, der 
vedtager fælles konklusioner om covid-19 og beder 
Europa-Kommissionen om hjælp til koordinering på en 
lang række områder. 

21. februar Italien registrerer første covid-19-relatere-
de dødsfald. 

22. februar Danmark bidrager med 8 mio. kr. til WHO’s 
krisefond til globalt beredskab. 

24. februar Niende møde i HSC. Medlemsstaterne 
opdateres om situationen i Italien. ECDC vurderer, at 
risikoen for, at andre lande kan opleve samme tilstande 
som i Italien, er »moderat« til »høj«. Kommissionen 
beder medlemsstaterne om at afklare behov for vær-
nemidler, så de kan indgå i et fælles udbud. 
24. februar EU afsætter 114 mio. euro til WHO som del 

af en samlet pulje på 232 mio. euro til globale indsatser. 

24. februar Sundhedsstyrelsen meddeler, at det 
danske beredskab løbende tilpasses, og at sandsyn-
ligheden for tilfælde i Danmark stiger i takt med flere 
smittetilfælde i lande uden for Kina. 

25. februar Sundhedsstyrelsen ændrer risikovurde-
ringen for lokal smittespredning fra »lav« til »moderat«, 
mens risikoen for udbredt smitte i det danske samfund 
fortsat vurderes som lav. Nye retningslinjer for hånd-
teringen af covid-19 udsendes. Sundhedsstyrelsen 
meddeler samtidig, at strategien for Danmark fortsat 
er opsporing, testning og inddæmning af virussen. 

27. februar Den første dansker testes positiv for 
covid-19, og Sundhedsstyrelsens informations- 
indsats omkring covid-19 øges.
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28. februar Italien aktiverer den civile beskyttelses-
mekanisme og anmoder om hjælp til værnemidler, men 
flere uger efter har ingen EU-lande svaret. Tysk-
land centraliserer indkøb af værnemidler og udvider 
testkapaciteten. WHO vurderer, at risikoen for global 
spredning af virussen er steget til »meget høj«. 

28. februar Sundhedsstyrelsen holder den første 
pressebriefing om status på covid-19 i Danmark: »Vi 
må forvente, at vi vil se flere tilfælde i Danmark de kom-
mende dage og uger«. 
28. februar Sundheds- og ældreministeren beslutter 
på baggrund af indstilling fra Sundhedsstyrelsen, at 
de foranstaltninger, der kan iværksættes mod alment 
farlige sygdomme, jf. epidemilovens §§ 5-9, også kan 
iværksættes mod covid-19 i de situationer, hvor det er 
Sundhedsstyrelsens indstilling. 

29. februar Storbritanniens nationale sundhedssy-
stem, NHS, advarer om mangel på værnemidler. 

2. marts Tysklands sundhedsmyndigheder øger risiko-
niveauet for covid-19 til »moderat«. 

3. marts Frankrig og Tyskland indfører midlertidigt 
forbud mod eksport af værnemidler. 

3. marts Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle danske-
re, der har været i højrisikoområder, f.eks. Norditalien, 
Iran og Kina, skal i karantæne i 2 uger. 

6. marts EU’s sundhedsministre afholder et ekstraor-
dinært møde for at drøfte covid-19-udbruddet. 

6. marts Statsministeren holder sit første covid-19- 
pressemøde og opfordrer til at udskyde eller aflyse 
alle arrangementer med flere end 1.000 deltagere. Det 
anbefales at undgå at give hånd og kram. Udenrigs-
ministeriet ændrer rejsevejledninger, så alle »grønne« 
områder ændres til »gule«. Antallet af bekræftede 
smittede i Danmark er 21. 

9. marts I Italien lukkes skoler, universiteter, kulturliv 
m.v. 
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10. marts Første videotopmøde blandt EU’s statsle-
dere. Her drøfter man, hvordan medlemslandene skal 
koordinere EU’s indsats mod covid-19-udbruddet. 
Formanden for Det Europæiske Råd (DER), Charles 
Michel, fremlægger fire prioriteter: begrænse spred-
ningen, sikre forsyningen af medicinsk udstyr, fremme 
forskning og håndtere de socioøkonomiske konse-
kvenser. 

10. marts Statsministeren holder sit andet covid-19- 
pressemøde. Det meddeles, at der vil blive behov for 
at hastebehandle en række lovforslag for at sikre, at 
myndighederne får de nødvendige beføjelser. Sund-
heds- og ældreministeren præsenterer to grafer, som 
sidenhen er blevet kendt som »den røde og grønne 
kurve«. Der opfordres til at undgå offentlig transport i 
myldretiden. Det annonceres, at der vil blive introduce-
ret en række hjælpepakker til støtte af dansk erhvervs-
liv. Udenrigsministeriet fraråder at rejse til regioner i 
Norditalien, Iran, Kina, Sydkorea og Østrig. Flytrafikken 
fra disse områder til Danmark indstilles. 
10. marts Finansminister Nicolai Wammen, erhvervs-
minister Simon Kollerup og beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard introducerer hjælpepakken ved 
et pressemøde. Man kan søge om kompensation for af-
lyste arrangementer med flere end 1.000 deltagere og 
virksomheder får lov til at udskyde betaling af moms, 
arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat. Der oprettes 
en coronaenhed, der sammen med erhvervslivet skal 
drøfte tiltag. 

11. marts Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, 
udtaler, at op mod 70 pct. af alle tyskere kan forventes 
at blive smittet. WHO slår fast, at verden er ramt af 
en pandemi. Østrig lukker grænsen til Italien. USA’s 
præsident, Donald Trump, meddeler, at der udstedes 
indrejseforbud for personer, der har opholdt sig i 
Schengenområdet fra den 14. marts (Storbritannien og 
Irland undtages). 

11. marts Tredje covid-19-pressemøde med statsmi-
nisteren: Danmark lukkes ned i foreløbig 2 uger. Alle 
offentligt ansatte, der varetager ikkekritiske funk-
tioner, sendes hjem. Alle skoler og daginstitutioner 
lukkes, og der opfordres til, at man begrænser brugen 
af kollektiv trafik og besøg på plejehjem og hospitaler. 
Det anbefales at undgå forsamlinger på mere end 100 
personer. Der er registreret 514 smittede danskere.
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12. marts Kommissionsformand Ursula von der Leyen 
og formand for DER Charles Michel udsender en pres-
semeddelelse, hvor de tager afstand fra USA’s indrej-
seforbud. Kommissionen godkender dansk støtteord-
ning på 91 mio. kr., der skal kompensere arrangører for 
tab som følge af aflysning af større arrangementer. 

12. marts Sundhedsstyrelsen skifter teststrategi: Kun 
de mest syge testes (fra inddæmningsstrategi til afbød-
ningsstrategi). Folketinget vedtager hastelovgivning 
om ændringer i epidemiloven, som giver regeringen 
yderligere beføjelser til at bremse smittespredning, 
herunder en lang række beføjelser til sundheds- og 
ældreministeren til at træffe beslutning om bl.a. påbud 
om undersøgelse, indlæggelse, behandling og isolation, 
forsamlingsforbud, opholdsforbud, adgangsforbud m.v. 
12. marts Sundheds- og Ældreudvalget noterer i 
betænkningen over lovforslag nr. L 133, at ministeren 
vil etablere en følgegruppe bestående af samtlige 
sundhedsordførere, der løbende kan drøfte aktuelle 
spørgsmål i forhold til håndteringen af covid-19. 
12. marts Udvidelse af hjælpepakken introduceres: 
Større udlånsmuligheder for banker, to nye garantiord-
ninger for virksomheder og refusion fra første dag, en 
medarbejder er syg af covid-19 eller er i karantæne. 
Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel. 

13. marts Ellevte møde i HSC: ECDC opdaterer risi-
kovurdering og HSC anbefaler, at der tidligt indføres 
regler om social afstand. Kommissionen vil lancere 
fælles udbud af respiratorer og vil nu også anvende den 
såkaldte rescEU-mekanisme til at oprette et EU-lager 
af f.eks. vacciner og værnemidler.  

13. marts Fjerde covid-19-pressemøde med stats-
ministeren. Det annonceres, at grænserne lukkes 
den efterfølgende dag kl. 12.00 – foreløbig til og med 
den 13. april 2020. Udenrigsministeriet fraråder alle 
ikkenødvendige rejser til hele verden og meddeler, at 
alle danskere i udlandet bør vende hjem. 

14. marts Litauen lukker alle sine grænser. Schweiz 
lukker grænsen til Italien. Tjekkiet lukker grænserne til 
Østrig og Tyskland. Østrig lukker nu også grænserne til 
Schweiz og Liechtenstein. 

14. marts Danmark lukker alle grænser midlertidigt 
som et af de første lande. Det betyder, at alle besøgen-
de fra udlandet vil blive afvist ved grænsen – medmin-
dre de har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark. 
Det vil stadig være muligt at transportere fødevarer, 
medicin og andre vigtige forsyninger. Danske stats-
borgere kan altid komme ind i Danmark. Lukningen 
kritiseres af EU. Udviklingsminister Rasmus Prehn be-
vilger 10 mio. kr. til global forskningsfond, der arbejder 
med at udvikle vacciner mod bl.a. covid-19. 
14. marts Den første dansker med covid-19 dør. 
Sundhedsstyrelsen forventer, at omkring 10 pct. af 
befolkningen vil blive smittet i løbet af en første bølge 
over foråret 2020. Behandlinger og operationer, der 
kan vente, udskydes, så der kan frigøres personale, 
sengepladser og intensivkapacitet til at håndtere 
covid-19-patienter.
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15. marts Femte covid-19-pressemøde med statsmini-
steren: Regeringens tredje hjælpepakke, der er baseret 
på en trepartsaftale, sikrer milliardstøtte til større 
virksomheder, der er nødsaget til at sende medarbej-
dere hjem, således at der gives lønkompensation til 
funktionærer på 75 pct. af lønnen. 

16. marts Norge og Portugal lukker alle sine grænser. 
Tyskland lukker grænsen til Danmark, Luxembourg, 
Schweiz og Østrig. 
16. marts WHO’ generaldirektør opfordrer alle lande til 
at øge antallet af test, isolation og kontaktopsporing. 
»Test, test, test«, lyder budskabet. 
16. marts Europa-Kommissionen udgiver en række 
retningslinjer for grænseforanstaltninger, der skal 
beskytte sundheden og sikre adgang til varer og vigtige 
tjenesteydelser. 
16. marts Kommissionsformand von der Leyen 
fastslår på et pressemøde, at EU vil gøre alt, hvad der 
er nødvendigt for at understøtte europæerne og den 
europæiske økonomi. Hun beklager samtidig, at enkel-
te medlemslande tager unilaterale skridt. 

16. marts Det udmeldes, at hjælpepakken indeholder 
udskydelse af momsbetalingen for små og mellemsto-
re virksomheder og udskydelse af fristen for betaling 
af B-skat. 
16. marts Udenrigsministeriet opretter taskforce til 
evakuering af 1.100 danskere i Marokko. 

17. marts Stats- og regeringscheferne beslutter på 
et videotopmøde at lukke EU’s ydre grænser i første 
omgang i 30 dage for ikkenødvendige rejser til EU for 
ikke-EU-borgere. Frankrig indfører udgangsforbud. 
Storbritannien lukker sine skoler. Tysklands sundheds-
myndigheder øger risikoniveauet for covid-19 til »højt«. 

17. marts Sjette covid-19-pressemøde med statsmini-
steren: Regeringen beslutter, at det fra den 18. marts er 
forbudt at forsamles mere end ti personer. Storcen-
tre, frisører, restauranter og andre erhverv med tæt 
kontakt pålægges at lukke ned. Der indkøbes en 
større testkapacitet, og man opruster og gearer sund-
hedsvæsenet til en situation med mange smittede. Der 
er ca. 1.000 respiratorer, som ville kunne frigøres til at 
håndtere covid-19. 
17. marts HM Dronning Margrethe taler til den danske 
befolkning om covid-19. 

18. marts Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder 
forbud mod besøg på plejehjem og sygehuse. 

20. marts Kommissionen foreslår at aktivere den 
generelle undtagelsesklausul i vækst- og stabilitets-
pagten som reaktion på pandemien. 

21. marts Kommissionen godkender en dansk 
garantiordning på 1 mia. kr. for små og mellemstore 
virksomheder. 

21. marts Udviklingsministeren bevilger 100 mio. kr. til 
ny akutpakke, der skal hjælpe udviklingslandene med 
at bekæmpe covid-19. 

23. marts Storbritannien lukker ned. 23. marts Syvende covid-19-pressemøde med 
statsministeren: Alle tiltag forlænges til den 13. april. 
Sundheds- og ældreministeren fastslår, at der er behov 
for en mere offensiv teststrategi. 
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26. marts Regeringen indgår aftaler med KL og Danske 
Regioner om tiltag, som skal understøtte økonomien. 

30. marts Trettende møde i HSC. ECDC fastslår, at 
sundhedsvæsenets kapacitet ikke kan følge med. Der 
er mangel på testudstyr og personlige værnemid-
ler. Europa-Kommissionen godkender en dansk likvidi-
tetsgarantiordning på 1 mia. kr. for små og mellemstore 
virksomheder med visse eksportaktiviteter. 

30. marts Ottende covid-19-pressemøde med stats-
ministeren: Danmark genåbner langsomt efter påske, 
hvis den positive udvikling fortsætter. Parallelt med 
den gradvise genåbning vil regeringen indføre et nyt 
testspor, som i første omgang vil muliggøre test af ca. 
5.000 mennesker dagligt. 

31. marts Ungarns premierminister Viktor Orbáns 
bemyndigelseslov/nødretslov træder i kraft, hvorefter 
Orbán kan regere pr. dekret. 

31. marts Folketinget vedtager yderligere ændringer 
og justeringer af epidemiloven, som giver regeringen 
mulighed for at forbyde forsamlinger på mere end 
to personer og mulighed for at regulere adgangen til 
offentlige institutioner m.v. Det medfører bl.a. en række 
øgede beføjelser til, at sundheds- og ældreministe-
ren kan begrænse retten til at tage ophold bestemte 
steder. 

1. april Sundhedsstyrelsen reviderer retningslinjerne til 
sundhedsvæsenet, så personer med milde symptomer 
nu også kan testes efter henvisning fra egen læge. 
1. april Der opnås bred politisk enighed om hjælpepak-
ke til Afrika og nærområder for at bekæmpe covid-19 
m.v. 

2. april Folketinget vedtager hastelov om covid-19-re-
lateret kriminalitet, så straffen for f.eks. at stjæle 
håndsprit skærpes. 

3. april Fjortende møde i HSC. Medlemslande efter-
spørger bl.a. ansigtsmasker. Europa-Kommissionen 
introducerer retningslinjer for apps og eHealth Net-
work. Flere lande arbejder på »contact tracing«-apps 
gennem HSC. 

6. april Niende covid-19-pressemøde med statsmini-
steren: Planen for, hvordan Danmark skal åbne igen, 
præsenteres. Vuggestuer, børnehaver og 0.-5. klasse 
åbner igen fra den 15. april. Forbud mod store forsam-
linger gælder til og med august, hvorfor alle festivaler 
m.v. aflyses. Sundheds- og ældreministeren forlænger 
forbuddet mod forsamlinger på over ti personer til den 
18. april. 

9. april Det kommer frem, at de respiratorer, som 
Danmark vil sende til Italien, ikke kan bruges til  
covid-19-patienter.
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14. april USA’s præsident, Donald Trump, meddeler på 
et pressemøde, at USA’s økonomiske bidrag til WHO 
stopper, mens organisationens rolle i forbindelse med 
håndteringen af pandemien bliver nærmere undersøgt. 
USA er WHO’s største bidragsyder. 

14. april Tiende covid-19-pressemøde med statsmini-
steren: Tallene for indlæggelser og indlagte på intensiv 
af personer med covid-19 er faldet, og der er 380 
indlagte. Statsministeren annoncerer, at man vil påbe-
gynde fase et af en kontrolleret genåbning af Danmark, 
og at fase et kan gøres en smule mere omfattende end 
forventet. 

17. april Regeringen og Folketingets partier bliver enige 
om at udvide den første genåbningsfase af Danmark til 
bl.a. at omfatte de liberale erhverv og domstolene. Fri-
sører og tandlæger m.v. får derfor lov til at genåbne den 
20. april under iagttagelse af en række forholdsregler. 
Sundheds- og ældreministeren forlænger forbuddet 
mod forsamlinger på over ti personer til den 10. maj. 

18. april Regeringen og Folketinget justerer og ud-
vider hjælpepakker til dansk økonomi. Aktiviteten i 
sundhedsvæsenet øges, så patienter og borgere igen 
kan modtage behandling for andet end det allermest 
kritiske. 

21. april Ny teststrategi: Alle, der har symptomer på 
covid-19, skal fremover testes for smitte. 
21. april Regeringen forbyder forsamlinger på mere 
end 500 personer frem til den 1. september. 

23. april Stats- og regeringscheferne holder deres 
fjerde covid-19-videotopmøde. De godkender finans-
ministrenes genopretningspakke på 540 mia. euro og 
giver Europa-Kommissionen til opgave at udarbejde 
et forslag til en genopretningsfond og et nyt udkast til 
EU’s budget, MFF. 

23. april Statsminister Mette Frederiksen meddeler 
efter EU-topmødet, at hun vil stå i spidsen for, at de 
europæiske lande bliver mere selvforsynende med 
hensyn til værnemidler. 

25. april Politiet indfører opholdsforbud ved et butiks-
center på Rømø og senere på Islands Brygge. 

27. april Italien ansøger som det første land om støtte 
fra EU’s Solidaritetsfond til sundhedsmæssige krise-
situationer. 

27. april Domstolene begynder gradvis genåbning som 
følge af regeringens henstilling og baseret på sund-
hedsmyndighedernes tilbagemelding. 

29. april Italien takker nej til Danmarks tilbud om respi-
ratorer og felthospital. 

4. maj Danmark tilbyder 13 nye respiratorer til Italien, 
som kan bruges til covid-19-patienter.
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7. maj Ellevte covid-19-pressemøde med statsministe-
ren: Det handler primært om fase to af genåbningen. 
Professionel idræt uden tilskuere kan genåbne med 
det samme, mens bl.a. detailhandelen må genåbne 
den 11. maj og bl.a. restaurations- og cafébranchen må 
genåbne den 18. maj. Skolerne må genåbne de ældste 
klassetrin (6.-10. klasse) den 18. maj. 
7. maj En alliance uden om regeringen bestående af 
Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Kon-
servative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance 
og Alternativet går sammen om et såkaldt åbenheds-
manifest. De kræver »fuld åbenhed om alle data og alle 
beslutninger, der træffes i coronakrisen«. 

8. maj Europa-Kommissionen opfordrer medlems-
landene til at forlænge restriktionerne for ikkenødven-
dige rejser til EU til den 15. juni. 

9. maj Udenrigsministeriet forlænger sin globale rej-
sevejledning og fraråder dermed alle ikkenødvendige 
rejser til hele verden indtil den 31. maj. 

10. maj Sundhedsstyrelsen ændrer retningslinjer til 1 
meters afstand i det offentlige rum (før 2 meter). 

11. maj Frankrig genåbner gradvis og ophæver ud-
gangsforbuddet. Det er obligatorisk at bære mundbind, 
og man må højst befinde sig 100 km fra eget hjem. 

11. maj Forbuddet mod forsamlinger på flere end ti 
personer forlænges til den 8. juni. 

12. maj Tolvte covid-19-pressemøde med stats mini-
ster en: Regeringen opretter en ny styrelse, der skal 
styrke indsatsen mod covid-19 og fremtidige epidemier 
med bedre forsyning af værnemidler og øget testka-
pacitet. 
12. maj Sundhedsstyrelsen præsenterer ny teststra-
tegi: Formålet er at anlægge en mere offensiv tilgang 
med meget bredere testning af både symptomatiske 
og asymptomatiske personer. Myndighederne vil 
fremover opspore alle, som har været i kontakt med en 
covid-19-smittet, hvorefter de testes og isoleres. 

13. maj Charles Michel opfordrer EU-medlemslandene 
til at åbne grænserne så hurtigt som muligt. Tyskland 
melder sig klar til at åbne grænsen mellem Tyskland og 
Danmark. 

14. maj Italien takker ja til Danmarks tilbud om 13 nye 
respiratorer til covid-19-patienter.
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15. maj For første gang i 2 måneder er der ingen nye 
dødsfald registreret det seneste døgn som følge af 
covid-19. 

17. maj En koalition af 62 lande støtter Australien og 
EU’s opfordring til at indlede en uafhængig under-
søgelse af udbruddet af covid-19 og det internationale 
modsvar ved et møde i World Health Assembly (WHA) 
i Genève. 

18. maj Yderligere 54 afrikanske lande tilslutter sig 
Australiens initiativ, således at mere end 110 lande nu 
støtter en uafhængig undersøgelse. 

18. maj Restaurations- og caféliv, folkekirken og 
trossamfund samt ind- og udlån på bibliotekerne 
genåbner. 6.-10.-klasserne, klubtilbud, stu, eud, fgu og 
efterskolerne genåbner. 

19. maj WHA vedtager en resolution, som anmoder 
WHO om at iværksætte en upartisk, omfattende 
evaluering af WHO og det internationale samfunds 
håndtering af covid-19. 

20. maj Aftale om yderligere genåbning i fase to falder 
på plads. Museer, teatre, biografer, zoologiske haver 
m.m. kan åbnes straks. 

27. maj Kommissionen fremlægger et udkast til en 
genopretningsfond på 750 mia. euro, som skal hjælpe 
med opretningen efter covid-19. 

27. maj Gymnasier, foreningsliv, højskoler m.m. 
genåbner, og der er igen fysisk tilstedeværelse i den 
offentlige sektor (undtagen i Region Hovedstaden og 
Region Sjælland). 

29. maj Trettende pressemøde med statsministe-
ren: Den 15. juni åbner Danmark grænsen for norske, 
islandske og tyske turister, der kan dokumentere seks 
overnatninger uden for København/Frederiksberg. 
Udenrigsministeriet fraråder rejser til resten af verden 
indtil den 31. august. 

8. juni Folketingets partier bliver enige om den videre 
etapeplan for en gradvis lempelse af forsamlingsfor-
buddet først fra 10 personer til 50 personer, og Justits-
ministeriet varsler endvidere, at forbuddet forventes 
yderligere udvidet pr. 8. juli (100 personer) og 8. august 
(200 personer). 

11. juni Begrænset lempelse af besøgsrestriktioner på 
plejehjem åbner mulighed for besøg på udendørsare-
aler.
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15. juni Stor grænseåbningsdag i Europa – mange  
grænser genåbner. 

15. juni Den danske grænse åbner for tyske, norske 
og islandske turister, der enten har booket seks over-
natninger i Danmark, ejer et sommerhus eller besøger 
kærester eller nær familie. Danskere i udlandet kan 
igen tage ægtefæller og børn med sig ind i Danmark. 

23. juni Beretning afgivet af Udvalget for Forretnings-
ordenen om gennemførelsen af en udredning om 
håndteringen af covid-19. 

27. juni Udenrigsministeriet offentliggør nye rejse-
vejledninger for EU-lande, Storbritannien og Schen-
genlandene: Der åbnes for rejser til alle lande, hvor 
smittetrykket er under 20 pr. 100.000 indbyggere. 

29. juni Sundheds- og Ældreministeriet meddeler, at 
der fra torsdag den 2. juli som udgangspunkt frit kan 
aflægges besøg på både uden- og indendørs arealer 
på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser, 
sygehuse og klinikker. 

2. juli Besøgsrestriktioner på plejehjem ophæves. 

9. juli WHO nedsætter uafhængigt panel, som skal vur-
dere WHO og det internationale samfunds håndtering 
af covid-19. Formænd for panelet er New Zealands tidli-
gere premierminister Helen Clark og Liberias tidligere 
præsident Ellen Johnson Sirleaf.






