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Generelt  

  

Hvilke værnemidler skal 

anvendes  

Kunder og chauffør skal anvende mundbind 

eller visir under kørslen  

Hvilke krav er der til 

mundbind og hvilke kan 
anvendes   

Engangsmundbind eller stofmundbind, der 

dækker næse og mund, og som er fæstnet 
med snor, elastik eller lignende bag ørerne 

eller bag hovedet og er tætsluttende 
omkring ansigtet. 

 

Hvilke krav er der til visir  Skærme af plastik, der dækker øjne, næse 
og mund, men som ikke er 

tætsluttende omkring ansigtet. 

 

Hvor gælder kravet om 
mundbind eller visir? 

 

Kravet gælder i alt kollektiv trafik i hele 
Danmark  
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Kunder  

Spørgsmål/henvendelse:  Svar: Eksempler  

Hvilke kunder kan fritages for 
at anvende mundbind eller 

visir 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. 

• Kunder med et fysisk 
Handicap. 

• Svage kunder der ikke 
selv evner at tage 

mundbindet på 
• Kunder der bliver angst, 

stresset eller får 
klaustrofobi af at have 

mundbind på  

Andet der gør, at kunderne 

ikke er i stand til at bære 

mundbind eller visir 

 

• Brækket næse 

Kunder der er under 12 år 

 

 



  

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 

Hvornår skal kunden tage 

mundbindet eller visir på? 

Kunderne skal tage mundbindet/visir på 

inden indstigning i vognen. 
 

Hvornår skal kunden tage 
mundbindet eller visir af? 

Når kunden er kommet ud af vognen. 
 

Hvis kunden anvender mundbind, skal 

kunden selv bortskaffe mundbindet i 
nærmeste skraldespand - mundbindet må 

ikke efterlades i vognen. 
 

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

Det er kundens ansvar at medbringe 
mundbind.  

 
Chaufførerne har mundbind med, men de 

udleveres kun, i hvis kunden ikke har et 

med selv. Kunderne bliver ikke informeret 
om det ved bestilling. 

 

Hvad gør kunden, hvis 

vedkommende ikke kan få fat i 
et mundbind eller visir inden sin 

tur? 
 

Det er et krav, at alle kunder, der ikke er 

omfattet af undtagelserne, skal bære 
mundbind eller visir – kunden kan ikke 

komme med på turen, hvis de ikke bærer 
mundbind eller visir.  

 

Kunden må fjerne mundbindet 
eller visir på turen, helt eller 

delvis på, hvis der er 
anerkendelsesværdige formål  

Under kortvarig indtagelse af mad og 
drikke, hvis det er tilladt. 

 

Under indtagelse af medicin. 

 

Under samtale med personer, der 
mundaflæser. 

 

Hvis mundbindet eller visiret giver 

vejrtrækningsbesvær eller 
kvælningsfornemmelser. 

 

Hvis politiet skal foretage identifikation. 
 



Leverandør / Chauffør  

Hvornår skal mundbind eller visir 

anvendes?  

Chaufføren skal avende mundbind 

eller visir, når der er kunder i vogne 
samt når chaufføren på anden vis har 

kundekontakt, som fx ved 
hente/følges, hjælp ved ind og 

udstigning eller ved fastspænding af 
kørestole. 

 

Hvem har ansvaret for at chaufføren 

har mundbind eller visir på? 
 

Det er leverandørens ansvar.  

Kan chaufføren fritages for at 

anvende mundbind eller visir, hvis 
der i vognen er monteret 

plexiglasafskærmning mod kunderne?  

Nej, chaufførerne er kun fritaget for 

at bære mundbind eller visir, hvis de 
opholder sig i et lukket rum, hvortil 

alene den ansatte har adgang til. Fx 
førerrum i lokomotiver. 

 
 

Kan chaufføren fritages for at 

anvende mundbind?  

Hvis chaufføren har 

åndedrætsbesvær eller har andre 
helbredsmæssige problemer som 

medfører at mundbind ikke kan 
anvendes, skal chaufføren i stedet 

anvende visir.  
  

Forstyrrer/nedsætter mundbindet eller 
visir chaufførens evne til at køre bilen? 

Mundbind eller visir fjernes midlertidig 
hvis der i en konkret færdselssituation 
opstår problemer med den chaufførens 
mulighed for udsyn 
 
 

Hvor skal chaufførerne bortskaffe deres 
egne mundbind?  

Brugte mundbind må ikke ligge i 
vognen. De skal bortskaffes med det 
samme i nærmeste skraldespand eller i 
en medbragt pose som kun chaufførens 
mundbind må komme i.    
 
 

Hvordan skal chaufføren forholde sig 

til kunder som ikke bære mundbind 
eller visir? 

Chaufføren skal første spørge ind til 

om kunden er fritaget for at anvende 
mundbind eller visir.  

 



 

Hvis kunden ikke er fritaget, skal 

chaufføren tilbyde kunden et af de 
mundbind, som findes i vognen. 

HUSK her at anvende håndsprit både 
før og efter udlevering! 

 
Hvis kunden ikke ønsker at 

anvende mundbind og ikke er 
omfattet af undtagelserne, skal 

kunden oplyses om, at 
vedkommende ikke må komme med 

på turen. 
 

Kunder, der ikke anvender mundbind 
eller visir på turen, kan få en bøde af 

politiet.  

 
 

 

 

 

 

 


