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Danimarka Covid-19 Gelişmeleri  

 

1.Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Önlemler: 

Sınır önlemleri 

 
Danimarka'ya giriş yapılmasına ilişkin uygulanana sınır önlemleri ile kısıtlamalar konusunda 
gerekli bilgi/belgeler hakkında güncel bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılması mümkündür: 
 
https://en.coronasmitte.dk/ 
 

 
Genel Önlemler  

 
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen 17 Aralık 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkedeki 
vaka sayılarında görülen artış ile Danimarka'da yaygınlaşacağı öngörülen omicron varyantı 
sebebiyle mevcut tedbirlerin derinleştirilmesi ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir. Bu 
kapsamda mevcut tedbirlere ek olarak, 
-22:00 ve 05:00 saatleri arasında alkol satışı yasaklanmış, bar ve gece kulübü gibi mekanların 
23:00'te kapanması zorunlu tutulmuştur, 
-Kültür, sanat, eğlence ve konferans türü etkinlikler iptal edilmiş ve ilgili salon ve mekanlar 
kapatılmıştır, 
-Ortak kullanımdaki tüm alanlarda maske zorunluluğu tekrar başlatılmıştır, 

-İbadethane, cafe, bar, restoranlara metrekare bazında kişi sayısı limiti getirilmiştir, 

-Toplu taşımada ayakta yolcu kabul edilmemesi kararlaştırılmış, 
-Mümkün olduğunca evden çalışılması, iptal edilebilecek tüm randevuların iptal edilmesi, 
yalnızca aile üyeleriyle temas edilmesi, market alışverişlerinin ailenin sadece bir ferdi 
tarafından yapılması tavsiye edilmiştir. 
Tüm tedbirlerin 17 Ocak 2022 tarihine kadar devam edeceği belirtilmiştir (20/12/2021) 
 
Bu kapsamda, 13 Ocak 2021 tarihinde yapılan yeni açıklamada 16 Ocak Pazar gününden 
itibaren tiyatro, sinema, lunapark, dernek aktiviteleri ve konferanslar gibi sosyal ve kültürel 
faaliyetlere yönelik yasaklamanın kaldırılacağı belirtilmiştir. (13 Ocak 2022)  
 
Ayrıca, 17 Aralık 2021 tarihinde açıklanan maske veya sayısı kısıtı gibi diğer tedbirlerin devam 
edeceği bildirilmiş olup, 31 Ocak 2022 tarihinde salgının seyrine göre bu tedbirlerin de tekrar 
gözden geçirileceği ifade edilmiştir. (13 Ocak 2022) 
 
Başbakan Mette Frederiksen’in 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, Covid 19 salgınının 
toplumsal açıdan kritik hastalıklar kategorisinden çıkarılacağını ve 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle 
tedbirlerin (ülkeye girişteki test şartı hariç) kaldırılacağını ifade etmiştir. Frederiksen ayrıca, 
önümüzdeki süreçte aşılama çalışmalarının devam edeceğini ve kişilerin kendilerine hızlı test 
yapmasının yaygınlaşacağını belirtmiştir. ( 27 Ocak 2022) 
 

https://en.coronasmitte.dk/


      Firmalara Yönelik Destekler 

 
16 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan yeniden açılma sürecine hemen ayak 
uyduramayarak, faaliyete geçemeyeceklerini bildiren sektör temsilcileri 17-31 Ocak 
döneminde finansal olarak desteklenecektir. Bu destek için yaklaşık 30 milyon Danimarka 
Kronu (4 milyon Avro) bütçe ayrılmıştır.  

 

2.Geleceğe Dönük Beklentiler: 

 

İkili Ticari ilişkilerimize Etkileri 

 

Halihazırda ülkeye, Türkiye'den girişlerde bir kısıtlama bulunmamaktadır. (20/12/2021) 

Danimarka'da salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaların tekrar azaltılması/kaldırılması 

Danimarka ekonomisindeki canlılığı destekleyecek ve ikili ticari ilişkilerimize olumlu 

yansıyacaktır.( (13 Ocak 2022) 

 

Pandemi kısıtlamalarının tamamen kaldırılması Danimarka ekonomisindeki canlılığı 

destekleyecek ve ikili ticari ilişkilerimize olumlu yansıyacaktır. ( 27 Ocak 2022) 

 

Kaynak: T.C. Kopenhag Ticaret Müşavirliği 

 


