
Selvstyrets bekendtgør
else nr. 37 af 29. septe

mber 2020 0m betinge
lser for rejse til og i

Grønland I medfør af §§ 6, 6 a, 1
2 a, 12 b, 12 c, 21 a og

 21 b og § 29, stk. 2, i l
andstingsforordning nr.

20 af 12. november 20
01 om civile foranstaltn

inger mod smitsomme 
sygdomme, som ændre

t
ved lnatsisartutlov nr. 1

 af 1. april 2020 om æn
dring af landstingsforor

dning om civile

foranstaltninger mod sm
itsomme sygdomme, fa

stsættes:

Anvendelsesområde § l. Bekendtgørelsen fin
der anvendelse for rejs

ende til og i Grønland.

Afgrænsning af anvend
elsesområde

§ 2. Det kan besluttes, 
at hele eller dele af bek

endtgørelsen ikke skal 
finde anvendelse for

personer, der varetage
r en samfundskritisk fu

nktion.

Stk. 2. For personer i tj
eneste ved Grønlands 

Politi er det Politimeste
ren, der træffer

beslutning efter stk. 1. Stk. 3. For personer i tj
eneste ved Arktis Kom

mando og underliggend
e enheder er det

Chefen for Arktis Komm
ando, der træffer beslu

tning efter stk. 1.

Stk. 4. For personer i tj
eneste ved Sundhedsv

æsenet er det Landslæ
geembedet, der træffer

beslutning efter stk. 1. Stk 5. For personer ans
at andre steder end de

, der er nævnt i stk. 2-4
, er det

Landslægeembedet, de
r træffer beslutning efte

r stk. 1. Derudover kan
 Landslægeembedet

efter ansøgning dispen
sere fra § 10 for person

er, der ikke varetager e
n samfundskritisk

funktion. Stk. 6. Landslægeemb
edet kan beslutte, at he

le eller dele af bekendt
gørelsen ikke skal ñnde

anvendelse på persone
r, der er i behandling ve

d Sundhedsvæsenet.

Krav for at være ombor
d pä luftfartøj, som ank

ommer til Grønland

§ 3. Kun passagerer de
r foreviser en negativ C

ovid-19 test må være o
mbord på luftfartøj,

som ankommer til Grøn
land. Pligten for overho

ldelse af 1. pkt. påhvile
r ejeren af fartøjet.

Stk. 2. Covid-19 testen
 skal være foretaget på

 hospital eller sundhed
sklinik m.v. i et af de

nordiske lande, og må 
ved afgang til Grønland

 ikke være ældre end 5
 dage (120 timer).

Stk. 3. Covid-19 testen
 skal opfylde de krav, s

om Landslægeembede
t fastsætter.

Stk. 4. Landslægeemb
edet kan gøre undtage

lser fra stk. 1 og 2.

Oplysningspligt for indr
ejsende med luftfartøj

§ 4. Kun passagerer de
r har udfyldt og indsend

t Sumut-blanketten må
 være ombord på

luftfartøj, som ankomm
er til Grønland. Passag

eren skal forevise kvitte
ring for udfyldt og



indsendt Sumut-blanke
t til vedkommende pers

onale forud for ombord
stigning på luftfartøj et.

Pligten for overholdelse
 af 1. og 2. pkt. påhvile

r ejeren af fartøj et.

Krav for at være ombor
d på passagerskib m.v

. som ankommer til Grø
nland

§ 5. Passagerskibe, he
runder krydstogtskibe, 

må ikke ankomme til G
rønland, hvis de inden

for 14 dage før ankoms
t til Grønland, har anløb

et udenlandsk havn elle
r havn i Danmark eller

på Færøerne eller på a
nden vis har fået perso

ner ombord. Forbuddet
 gælder på hele

territoriet, herunder søt
erritoriet, dog med resp

ekt for internationale fo
rpligtelser. Pligten for

overholdelse af l. og 2.
 pkt. påhviler ejeren af 

fartøjet.

Stk. 2. Passagerskibe, 
herunder krydstogtskib

e, som ikke har anløbe
t udenlandsk havn eller

havn i Danmark eller p
å Færøerne inden for 1

4 dage før ankomst til G
rønland, eller på anden

vis ikke har fået person
er ombord, er ikke omf

attet af §§ 3 og 10, me
n er ellers omfattet af

bestemmelser Vedrøre
nde skibsfartøjer i inter

national fart.

Stk. 3. Stk. l og 2 gæld
er også for lystfartøjer.

 Landslægeembedet ka
n lave undtagelser her

fra. Stk. 4. Stk. l og 2 gæld
er ikke for skibe på en 

fast rute, hvor der rege
lmæssigt er ankomst

og afgang i grønlandsk
e havne.

Krav 0m at bære mund
bind mv

§ 6. Passagerer på 12 
år og derover samt kab

inepersonale skal beny
tte mundbind eller visir

ombord på luftfartøj er.
 Pligten for overholdels

e heraf påhviler ejeren 
af fartøj et.

Stk. 2. Alle personer på
 12 år og derover, der o

pholder sig i lufthavne,
 terminalområder og

lignende, skal bære mu
ndbind eller visir. Pligte

n for overholdelse hera
f påhviler den enkelte

person. Stk. 3. Ansatte med pa
ssagerkontakt i lufthavn

e, terminalornråder og 
lignende områder, skal

ligeledes bære mundbi
nd eller visir. Hvor det e

r muligt, kan der i stede
t opsættes en fysisk

barriere mellem ansatte
 og passagerer i form a

f en skærm i plastik elle
r glas. Pligten for

overholdelse heraf påh
viler arbejdsgiveren.

Stk. 4. Kravet om mund
bind eller visir gælder i

kke personer med neds
at bevidsthedsniveau,

fysiske eller mentale sv
ækkelser eller andet, d

er gør, at de ikke er i st
and til at bære mundbin

d

eller visir. Stk. 5. Uanset stk. l og
 2 kan mundbind eller v

isir fjernes helt eller de
lvist, hvis der er en

anerkendelsesværdig å
rsag til det, herunder i f

ølgende situationer:

1) Under kortvarig indta
gelse af mad og drikke

, såfremt dette er tilladt
 i henhold til

ordensregler for det på
gældende transportmid

del, terminalområder m
.v.

2) Under indtagelse af 
medicin.

3) Under samtale med 
personer, der mundaflæ

ser.

4) Hvis mundbindet elle
r visiret giver vejrtrækn

ingsbesvær eller kvæln
ingsfomemmelser.

5) Hvis politiet skal fore
tage identifikation.



§ 7. Ved mundbind fors
tås i § 6 engangsmund

bind eller stofmundbind
, der dækker næse og

mund, og som er fæstn
et med snor, elastik elle

r lignende bag ørerne e
ller bag hovedet og er

tætsluttende omkring a
nsigtet.

Stk 2. Ved visir forstås 
i § 6 skærme af plastik

, der dækker øjne, næs
e og mund, men som

ikke er tætsluttende om
kring ansigtet.

F orholdsregler efter an
komst til Grønland

§ 8. Passagerer, der an
kommer til Grønland, m

å ikke deltage i forsam
linger, arrangementer,

begivenheder m.v., før
 det kan påvises, at de

 ikke er smittet med Co
vid-l9. Dette gælder

både indendørs, udend
ørs, offentlige og privat

e forsamlinger, arrange
menter, begivenheder

m.v. Stk. 2. Forbuddet gæld
er også for ophold i offe

ntlige institutioner m.v.,
 for ophold i lokaler,

som erhvervsdrivende 
råder over, og hvortil o

ffentligheden har adgan
g til, og for ophold i

offentlige og private ple
jehjem og sygehuse. D

et er dog tilladt at lade 
sig teste, foretage helt

nødvendige indkøb af d
agligvarer og andre for

nødenheder som ikke u
middelbart kan

foretages af andre. Stk. 3. Stk. l er ikke gæ
ldende i boligen, hvis d

eltagerne kun består af
 personer, der indgår

i husstanden. Stk. 4. Stk. l og 2 er ikk
e gældende for forsam

linger med politiske elle
r

meningsbefordrende fo
rmål.

§ 9. Personer omfattet 
af § 8 kan lade sig test

e for Covid-l9, 5 dage e
ller senere efter

ankomst til Grønland. Stk. 2. Er testen negati
v anses personen for ik

ke at være smittet med
 Covid-l9, og er

derefter ikke omfattet a
f forbuddet i § 8.

Stk. 3. Er testen positiv
 følges sundhedsvæse

nets anvisninger.

Stk. 4. Hvis personen i
kke lader sig teste for C

ovid-19, gælder forbud
det i § 8 i 14 dage fra

ankomst til Grønland. H
vis personen er uden s

ymptomer for smitte me
d Covid-l9 efter 14

dage fra ankomst til Gr
ønland, anses persone

n for ikke at være smitt
et med Covid-l9.

F orholdsregler ved rej
ser til visse destination

er

§ 10. Indrej sende til G
rønland må ikke rejse t

il anden by, bygd eller 
steder med

helårsbeboelse end de
, der er oplistet nedenfo

r, før det kan anses for
 påvist, at de ikke er

smittet med Covid-19: l) I Avannaata Kommun
ia:

a) Ilulissat. 2) I Kommune Qeqerta
lik:

a) Aasiaat. b) Qasigiannguit. e) Qeqertarsuaq.



3) I Qeqqata Kommuni
a:

a) Kangerlussuaq. b) Maniitsoq. c) Sisimiut. 4) I Kommuneqarñk Se
rmersooq:

a) Nuuk. b) Paamiut. 5) I Kommune Kujalleq
:

a) Narsaq. b) Narsarsuaq. c) Qaqortoq. Stk. 2. Indrej sende om
fattet af stk. l kan lade 

sig teste for Covid-19, 
5 dage eller senere

efter ankomst til Grønla
nd. Er testen negativ a

nses personen for ikke
 at være smittet med

Covid-l9 og må herefte
r rejse videre.

Stk. 3. Er testen positiv
 følges sundhedsvæse

nets anvisninger.

Stk. 4. Hvis den indrejs
ende ikke lader sig test

e for Covid-l9, må denn
e ikke rejse videre

før vedkommende har 
opholdt sig 14 dage i e

n af de i stk. l oplistede
 byer og bygder og i

øvrigt ikke udviser sym
ptomer for smitte med 

Covid-l9.

F oranstaltninger § 11. Der kan idømmes
 foranstaltninger efter k

riminalloven for den de
r overtræder § 3, stk.

l, § 4, § 5, stk. 1-3 § 6, 
stk. 1-3, § 8, stk. 1-2, §

 10, stk. 1, 2 og 4.

Stk. 2. Der kan pålægg
es selskaber m.v. (jurid

iske personer) kriminal
retligt ansvar efter

reglerne i kriminalloven
s kapitel 5.

Stk. 3. Bøder tilfalder la
ndskassen.

Ikrafttræden § 12. Bekendtgørelsen
 træder i kraft den 30. s

eptember 2020.
Stk. 2. Samtidig ophæv

es Selvstyrets bekendt
gørelse nr. 30 af 10. au

gust 2020 om

betingelser for indrejse
 til Grønland (Fase 2).

Stk. 3. Restriktioner, fo
rbud, påbud m.v. efter 

bekendtgørelsen er gæ
ldende til og med 31.

januar 2021. Overgangsbestemmels
er

§ 13. Til og med den 7.
 oktober 2020 er børn u

nder 12 år undtaget fra
 § 3.



Grønlands Selvstyre, d
en 29. september 2020

Tine Pars


