
FAQ: Krav om mundbind i Flextrafik 
 

Spørgsmål/henvendelse:  Svar: Eksempler  
Hvem skal ikke anvende 
mundbind i Flextrafik? 

Kunder med 
vejrtrækningsproblemer 

 

• KOL 

• Slem grad af astma 

• Lungesygdomme 
 

Undtagelsen gælder også for 
chaufførerne. 
 

Kunder med nedsat 
bevidsthedsniveau 

• Psykisk syge. 

• Kunder der ikke forstår 
informationen og derfor skal 
have gentaget budskabet 
mange gange 

Kunder der er fysisk eller 
mental svækket, som gør 
at de af den grund ikke 
selv kan fjerne 
mundbindet: 

• Handicappede 

• Svage kunder der ikke selv 
evner at tage mundbindet på 

• Kunder med bliver angst, 
stresset eller får klaustrofobi 
af at have mundbind på  

Kunder der er under 12 år 

Glæder også ved 
specialskolekørsel  
 

 

Kan chaufføren hjælpe med at 
tage mundbindet af og på? 

Nej, det må chaufføren 
desværre ikke. 
 
Hvis kunden kan få nogen 
til at hjælpe med at få 
mundbindet af og på, er 
det ok. 

 



 
”Nogen” inkluderer ikke 
chaufføren eller 
medpassagerer.  
 
Mundbindet skal være på 
inden indstigning i 
vognen. 
 

Hvornår skal kunden tage 
mundbindet på? 

Inden indstigning i 
vognen. 
 

 

Hvornår skal kunden tage 
mundbindet af?  

Når kunden er kommet ud 
af vognen. 
 
Kunden skal selv 
bortskaffe mundbindet i 
nærmeste offentlige 
skraldespand - 
mundbindet må ikke 
efterlades i vognen. 
  

 

Forstyrrer/nedsætter 
mundbindet chaufførens evne 
til at køre bilen? 

Midttrafik er meget 
opmærksomme på, at 
kravet om mundbind ikke 
forstyrrer/nedsætter 
chaufførernes evne til at 
køre bilen.  
 
Chaufføren må helt eller 
delvis tage mundbindet af 
hvis det medfører ubehag 
eller hvis det går ud over 
chaufførens evne til at 
køre bilen. 
 

 
 
 

Hvor gælder kravet om 
mundbind? 

Flextrafik  
kravet gælder i alle 
kommuner i hele Region 

 
 



Midtjylland og for alle 
kørselstyper.  
 
Bus 
Busserne har andre 
anbefalinger, som du bl.a. 
kan læse om på 
midttrafik.dk 
 

Har chaufføren mundbind med 
i bilen, som kunden kan få? 

Det er kundens ansvar at 
medbringe mundbind.  
 

 
 

Hvad gør kunden, hvis 
vedkommende ikke kan få fat i 
mundbind inden sin tur? 

Kunden bliver ikke afvist, 
men skal informeres om, 
at det er vedkommendes 
ansvar at sørge for at få 
fat på mundbind til næste 
tur. 
 

 

 


