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PRESSEMELDING 

 

DFDS INNFØRER NYE TILTAK FØR GJENÅPNINGEN AV KØBENHAVNBÅTEN  
  
Fergeoperatøren DFDS har gjort en rekke tiltak og forbredelser før de nå snart skal ønske sine gjester, 
med behov for en ferie eller et avbrekk fra hverdagen, velkommen tilbake.  
 
Flere smittevernstiltak gjort på tvers av Europa begynner nå å lette, og mange har begynt å lete etter 
passende ferie eller reisedestinasjon. Mange leter etter nye måter å reise på, og DFDS vil forsikre sine 
gjester om at de har tilpasset seg de regler og anbefalinger som har blitt lagt frem av myndighetene.   
 
I den forbindelse har DFDS iverksatt en rekke tiltak ombord på skipene: 
  
1. Antall passasjerer og plass – Alle skipene er store og har mye plass både inne og ute, i motsetning 
til andre fremkomstmidler. Maks passasjerantall blir redusert slik at det begrenser hvor mange som 
er på skipet samtidig.  
  
2. Ren luft – Ventilasjonssystemet sikrer god flyt av frisk og ren luft utenfra på skipene. Dekkene 
utendørs er også åpne.  
  
3. Renhold – Besetningen om bord rengjør kontinuerlig alle kontaktflater med desinfiserende midler.  
  
4. Desinfiserende sprit – Det plasseres ut desinfiserende sprit for passasjerer og bemanning på alle 
skip.  
  
5. Smittevernsutstyr – Skipets mannskap tar alle forholdsregler for å sikre fysisk avstand og 
beskyttelse i tråd med anbefalinger fra myndighetene.   
  
6. Ombordstigning og ilandstigning – Puljevis ombord- og ilandstigning gjør at vi kan opprettholde 
den anbefalte avstanden mellom passasjerene, i henhold til myndighetenes anbefalinger.  
  
7. Offentlige områder – Sittegruppene i fellesområder omrokkeres og arrangeres for å kunne 
opprettholde anbefalt avstand mellom passasjerer. 
  
8. Barer og restauranter – Mat og drikke serveres kun av besetningen, og det er ikke mulighet for 
selvbetjening. 
  
9. Butikker – Tax-Free butikken vil være åpen, med et maks tillatt antall kunder i butikken til enhver 
tid, for å kunne overholde regler om avstand mellom passasjerer.  
  
10. Nye skilt – Nye informasjonsskilt for passasjerer og gulvmarkeringer for å sikre god flyt i 
passasjerstrøm, både ombord og i terminalen.  
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Kasper Moos, VP & Head of Passenger hos DFDS sier: “Vår høyeste prioritet er å bevare sikkerheten 
til våre gjester og bemanningen. De tiltakene som settes inn på tvers av rutene våre skal beskytte alle 
som reiser på våre skip. Dette gjør oss i stand til å bevare anbefalt avstand mellom reisende hos 
DFDS.  
  
“Reiseindustrien møter nå en rekke utfordringer. Vår soleklare fordel er at vi kan tilby rikelig med 
plass, både inne i skipene og på dekk, samt masse frisk luft og flotte destinasjoner. Ved å tilpasse oss 
til den nye hverdagen håper vi å gi gjester et fint alternativ til eksempelvis flyreisen, hvor man kan 
nyte frisk sjøbris og en avslappende begynnelse på ferieopplevelsen.  
  
DFDS har opprettholdt sine Europeiske fraktruter for å forsikre at vitale handelsforbindelser holdes 
åpne, samt forsikre levering av nødvendige varer til butikker og virksomheter. De har også økt 
kapasiteten på enkelte ruter for å hjelpe med leveringer til lokalsamfunn og industrier. I tillegg har 
DFDS oppretttholdt ruter på Den engelske kanal og Østersjøen for å støtte reise for de i yrker med 
samfunnskritisk funksjon og sørge for hjemreise til passasjerer som har behov for å vende hjem til 
sine familier.  
 
Vi håper å kunne ønske reisende velkommen tilbake når regjeringens restriksjoner løftes.  

▪ Våre ruter Oslo – København og Amsterdam – Newcastle er for øyeblikket innstilt til og med 
17. juni 2020. 

▪ Våre ruter på Den engelske kanal og Østersjøen fortsetter med fokus på frakt og essensiell 
reiseaktivitet.  

 
Husk å sjekke om det er tillatt å reise til din destinasjon før du begynner på reisen.  
 
Les mer om DFDS tilbud og nye tiltak på www.dfds.com 
 

-Ends- 

http://www.dfds.com/
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For ytterligere presseinformasjon, vennligst kontakt: 

Gert Jakobsen 

Vice President, DFDS Communications 

T: +45 24 40 00 43 

E: gjak@dfds.com 
 

 

Om DFDS: 

DFDS er Nord-Europas største integrerte shipping- og logistikkvirksomhet med ferge- og 
transportservice og dekker et nettverk på ca. 30 ruter og 50 frakt- og passasjerskip.  
 
DFDS tilbyr fasiliteter og service I verdensklasse, I tillegg har de det største utvalget av ulike 
fergeruter i Nord-Europa.  
 
Foruten transport- og logistikkløsninger, tilbyr DFDS også sikker transport på korte fergeruter, samt 
ruter med en overnatting til fem millioner passasjerer årlig.  
 
DFDS har 8.000 medarbeidere fordelt på skip og kontorer i 20 land. Virksomheten ble grunnlagt i 
1866, har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen. 
 
DFDS er kåret til ’Europas Ledende Fergeoperatør’ de siste 8 år (2012 - 2019) og ’Verdens Ledende 
Fergeoperatør’ de siste 9 år (2011 – 2019).  
 
 
 
 
For mer informasjon om DFDS, våre ulike ruter og rutetider, vennligst besøk www.dfds.no 
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