Lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 m.v.
Loven vil som udgangspunkt ikke give adgang til sagligt at pålægge en vaccineret medarbejder at blive testet
for COVID-19, da vaccinerede medarbejdere er bedre beskyttet mod COVID-19 og er mindre smittefarlige.
Hvis der foreligger særlige omstændigheder som følge af anbefalinger eller krav fra myndighederne, kan
også personer, der er beskyttet mod COVID-19 i forvejen, efter en konkret vurdering skulle lade sig teste. I så
fald kan det være i overensstemmelse med saglighedskravet, at arbejdsgiver pålægger test. Myndighedernes
regler, retningslinjer og anbefalinger vil kunne lægges til grund. Dette kan eksempelvis være ved et større
smitteudbrud på virksomheden, eller hvis test er en forudsætning i forbindelse med en tjenesterejse, hvor
indrejse til et andet land er betinget af test også for vaccinerede.
Ud over disse situationer kan der være særlige situationer omkring arbejdets udførelse, som kræver, at også
vaccinerede medarbejdere testes. Dette vil være en konkret vurdering. Ring eller skriv til sekretariatet med
eventuelle konkrete problemstillinger.
Teatrene skal skriftligt informere den ansatte - og tillidsrepræsentanter, SU m.v. - om at de ansatte vil blive
pålagt forevisning af coronapas og ligeledes, at der vil blive pålagt test for COVID-19 for ikke-vaccinerede,
samt begrundelsen for dette.
I det skriftlige pålæg om forevisning af coronapas er det tilstrækkeligt at henvise til den omstændighed, at
COVID-19 kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det er således ikke nødvendigt i begrundelsen for
udstedelsen af et pålæg at angive andet end, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom
på grund af den udbredte smitte i samfundet og påvirkningen af sundhedsvæsen m.m.
En test pålagt af arbejdsgiver skal så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid.
Alternativt skal den ansatte kompenseres for den tid, der bruges på testen.
Ring eller skriv til sekretariatet med eventuelle konkrete problemstillinger på jura@danskteater.org eller tlf.
7027 07 07.
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