
 

 
Molis // Psykologisk & Pædagogisk Rådgivning & Støtte // Autisme & ADHD 

info@molis.dk // www.molis.dk // 29 80 29 90 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Jeg opfylder betingelserne for undtagelse for 
brug af mundbind 

 

Der gælder følgende undtagelser fra kravet om brug af 
mundbind i det offentlige rum, fx i den kollektive trafik (jf. 
Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik 
m.v. nr. 1221 af 20/08/2020): 
 
- Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind. 
- Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidstheds-  
  niveau eller personer med fysiske eller mentale svækkelser,  
  som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke  
  bære mundbind. 
- Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og 
  ubehag som fx vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornem- 
  melser mv. 
- Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller  
  drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der 
  mundaflæser osv. 
- Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage  
  Identifikation. 
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