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Kære medarbejder 

Fra mandag den 29. november 2021 er der indført krav om gyldigt coronapas for statens ansatte.  

Dette indebærer, at ansatte hos VUC Storstrøm i arbejdstiden skal være i besiddelse af et gyldigt 
coronapas. Dette gælder både, når man som led i udførelsen af sit arbejde opholder sig i VUC Storstrøms 
bygninger eller tilhørende udendørs fællesarealer mv., og når man som led i udførelsen af sit arbejde 
opholder sig andre steder f.eks. som censor, mødedeltager eller har anden aktivitet hos andre institutioner 
eller virksomheder. 

Et gyldigt coronapas opnås ved: 

 Færdigvaccineret (Gælder 1 år efter sidste stik) 
 Smittet (Gælder 6 mdr. efter den positive test er foretaget) 
 PCR-test (Gælder 72 timer) 
 Lyntest (Gælder 48 timer) 

Hvis du er undtaget fra coronapas, skal du kunne dokumentere det med en erklæring fra et kommunalt 
borgerservicecenter. 

Det er nærmeste leder, der løbende sikrer, at de ansatte har et coronapas eller er undtaget herfra.  

Til brug for denne kontrol skal alle ansatte løbende sikre, at der i vores HR-system Innomate befinder sig et 
gyldigt coronapas eller dokumentation for undtagelse. 

Der udsendes særskilt en vejledning til at uploade dokumenterne til Innomate. 

Bemærk, at tidligere kunne der opnås gyldigt coronapas 14 dage efter første stik. Har du uploadet et sådan 
coronapas, er det ikke længere gyldigt og skal udskiftes med et nyt. 

Er du ikke vaccineret og skal testes løbende, gælder det, at testen så vidt det er muligt gennemføres i den 
ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige 
arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den 
ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en 
pålagt test, eksempelvis befordringsgodtgørelse i henhold til tjenesterejseregler. For at opnå en sådan 
kompensation kræves en forud indhentet godkendelse af test uden for den sædvanlige arbejdstid hos 
nærmeste leder.  

Krav om test gælder også eksterne mødedeltagere, gæster og lignende. Det er arrangørens ansvar at sikre, 
at de besøgende på uddannelsesstedet opfylder tilsvarende krav. 



 

 

 

 

Hvis det giver anledning til spørgsmål, skal du kontakte din nærmeste leder eller direktionen. 

 

Venlig hilsen 

Martin Lasse. H. Sieben 
Adm. direktør 

 


