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Mundbind:

Fra medicinsk udstyr til påbudt
beskyttelse i offentlig transport
Mens ansigtsmasker i mange lande nærmest er blevet symbolet på kampen mod COVID-19, har det i Danmark indtil for nylig været forbeholdt sundhedspersonale og syge borgere at tildække næse og mund. Lokale udbrud fik
dog som bekendt i starten af august myndighederne til at åbne op for brugen af mundbind i det offentlige rum. Og siden er det gået stærkt.
Myndighedernes udmeldinger ændrede sig hyppigt i de første uger. Og så

AUGUST

12

var Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut ikke helt på linje i forhold
til, hvilken beskyttelse de forskellige typer mundbind yder.

Flere kommuner indfører krav

Det har naturligt skabt en del forvirring i befolkningen – og på apotekerne,

Kravet om mundbind i offentlig

der rådgiver med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger.

transport udvides til en række
kommuner: Silkeborg, Odder, Hor-

Få et overblik over mundbindets tur fra medicinsk udstyr forbeholdt sund-

sens, Skanderborg og Favrskov.

hedspersonale til påbudt beskyttelse til den brede befolkning i offentlig

Også de fik adgang til de offentli-

transport.

ge beredskabslagre.

AUGUST
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Krav om mundbind i offentlig transport
Mundbind er obligatorisk i offentlig transport på
alle tidspunkter af døgnet. De eneste, der er
undtaget fra kravet, er børn under 12 år, folk
med vejrtrækningsbesvær samt folk med fysiske eller psykiske handicap, som gør, at de ikke
selv kan tage et mundbind af og på.

AUGUST

18

Ompakning tilladt efter ansøgning
Lægemiddelstyrelsen har den 19. august 2020 offentliggjort en FAQ om regler og vilkår for ompakning af mundbind. Af den fremgår det blandt andet,
at der kun vil blive givet tilladelse til ompakning, hvis
der er akut lokal eller regional mangel på mundbind.

AUGUST
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Gratis mundbind
til kontakthjælpsmodtagere
Sundhedsministeren meldte på et pressemøde ud, at
socialt udsatte personer, eksempelvis på kontanthjælp
eller integrationsydelse, kan få udleveret mundbind
gratis via kommunen.
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Der kan igen sælges

22

masker og mundbind
Lægemiddelstyrelsen melder ud, at apotekerne

Danmark
lukkede ned

igen frit kan sælge værnemidler som ansigts-

Restriktioner for salg

masker og mundbind, da der ikke længere er

af mundbind og masker

mangel på værnemidler i sygehussektoren.

Myndighederne varsler forbud mod
salg af ansigtsmasker og mundbind
på apoteket og opfordrer til stop af
salget. Begrundelsen er, at de skal
være forbeholdt særlige grupper.

JULI

9
Mundbind anbefales
i visse situationer
Sundhedsstyrelsen opdaterer de generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning
af COVID-19, så det fremgår, at man nu kan
bruge mundbind kortvarigt i helt særlige situationer for at beskytte andre mod COVID-19.
Det gælder for eksempel, hvis er smittet med
eller har symptomer på COVID-19 og må bryde
sin selvisolation eller er i situationer, hvor det
er vanskeligt at holde afstand.

MAJ

29
Opsplitning forbudt
Lægemiddelstyrelsen meddeler, at apotekerne ikke
anbefales at opsplitte pakker med mundbind, da det
ifølge styrelsen vil kræve en ny CE-mærkning. En
række masker er dog defineret som personlige værnemidler, som kontrolleres af Sikkerhedsstyrelsen.
Sikkerhedsstyrelsen har accepteret, at apoteket kan
opsplitte pakker med masker, hvis apoteket sørger
for, at borgeren får brugsanvisning og et billede af
den oprindelige pakning med ved køb af maske.

JUNI

AUGUST
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SSI: Type I beskytter
kun den ene vej

Aarhus indfører krav om

Krav om type II-mundbind

mundbind i offentlig transport

i lufthavn

Der indføres pligt til at bære mundbind i al offentlig

Lufthavnen oplyser til Apoteker-

transport i Århus Kommune, i første omgang i 14 dage.

foreningen, at man på europæisk

Det offentlige beredskab åbner for salg af 5 mio. mund-

niveau er blevet enige om, at

bind herfra for at dække det akutte behov.

mundbind Type II skal anvendes i

Sundhedsstyrelsen udsender gode råd om stofmund-

forbindelse med flyrejser.

bind og melder samtidig ud, at et godt stofmundbind,
som anvendes korrekt, er bedre end intet mundbind.

AUGUST

14

Statens Serum Institut offentliggør anbefalinger for rationel
brug af værnemidler, herunder hvordan de tre typer af
mundbind yder beskyttelse.
Det fremgår, at type I anvendes af den smitsomme patient
med henblik på at undgå smitte til omgivelserne.

Sundhedsstyrelsen: Type I beskytter begge veje
Sundhedsstyrelsen opdaterer sin FAQ om mundbind.
Af den fremgår det, at mundbind af type I er ”tilstrækkeligt, både til at beskytte andre mod eventuel smitte
fra dig og til at beskytte dig mod eventuel smitte fra
andre.” Dette strider mod tidligere udmeldinger fra
Statens Serum Institut (SSI) om, at type I kun beskytter mod smitte fra bæreren. SSI har hidtil været den
eneste myndighed, som har meldt noget officielt ud
om typerne af mundbind.

Bladets redaktion sluttede den 26. august

