
 

 

 

 

 
Skærpede tiltag i Ishøj Kom-
mune 

Mens smitten på landsplan har været faldende i starten af februar, 
er der i Ishøj Kommune set en stigning i smitten med COVID-19. For 
at undgå en situation, hvor smitten eskalerer, iværksættes nu en 
række skærpede tiltag i Ishøj Kommune. 

Smitten med COVID-19 har på landsplan været faldende igennem januar. Det har 
også været tilfældet i Ishøj Kommune. Mens smitten på landsplan fortsat har væ-
ret faldende i uge 5, er der i Ishøj Kommune set en stigning.    

Incidensen i Ishøj har – ligesom i resten af landet – været faldende frem til uge 5, 
hvor incidensen steg med 67 pct. Det er en stigning i incidensen fra 135 i uge 4 til 
over 300 per 100.000 indbyggere i uge 5 i Ishøj Kommune.  

I tillæg til en stigende smitte, er positivprocenten steget til 1,8 pct. i Ishøj Kom-
mune i uge 5, mens den på landsplan i samme uge var på 0,4 pct. Endelig er an-
delen af den særligt smitsomme virusvariant B.1.1.7 lidt højere i Ishøj Kommune 
end på landsplan, om end der er væsentlig usikkerhed knyttet til det på grund af 
forholdsvis små tal.   

Regeringen har bl.a. på baggrund af indstilling fra Indsatsgruppen, herunder 
sundhedsmyndighederne, besluttet, at der indføres en række tiltag for at 
knække kurven i Ishøj kommune. Tiltagene er bl.a.: 

 
 Etablering af lokal task force i Ishøj Kommune. 
 Test af alle indbyggere i Ishøj Kommune i uge 7. 
 Elever i 0.-4. klasse hjemsendes fra mandag den 15. februar til og med 

den 28. februar. 
 Styrket kommunikation og håndhævelse.  

  

 
  



 

 

 

 

 

  Skærpede tiltag i Ishøj Kommune  

  Etablering af lokal task force i Ishøj Kommune 
 
 Styrelsen for Patientsikkerhed og Ishøj Kommune nedsætter i fællesskab en  
  smitteopsporingsenhed med dedikerede ressourcer til opgaven. 
 Indsatsen omfatter 100 medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen 

for Patientsikkerhed vil være fysisk til stede i Ishøj Kommune. 
 Intensiveret og håndholdt smitteopsporing, herunder kommunal hjælp og støtte til 

isolation i Ishøj Kommune, fx direkte transport til isolationsfaciliteter for både smit-
tede og nære kontakter. 

 Alle smittede bliver kontaktet på deres bopæl af kommunen.  

 

  
 
 
 
 
 

Test af alle indbyggere i Ishøj Kommune i uge 7 
 Alle indbyggere i Ishøj Kommune opfordres til at lade sig teste i uge 7 ved en eks-

traordinær testindsats. 
 Indsatsen indebærer et tilbud til alle personer over 2 år, men anbefales til voksne og 

børn fra 12 år. 
 Udvidet brug af mobile kviktestenheder.  
 Testindsatsen følges op med massiv håndholdt kommunikationsindsats i beboel-

sesområder m.v. med henblik på at få beboere til at lade sig teste, fx dør til dør-ind-
sats i områder med smitte  

 Offentligt tilgængeligt kort, der viser teststeder i kommunen. 

 

  Elever i 0.-4. klasse hjemsendes fra mandag den 15. februar til og med 28. februar 
 
 Elever i 0.-4. klasse sendes hjem med virkning fra mandag d. 15. februar 2021, og der 

overgås til fjernundervisning. Sårbare elever undtages. Der etableres nødpasning. 

 

  
 

Styrket kommunikation om gældende krav og anbefalinger vedrørende forsamlingsstør-
relser m.v. 
 
 Sundhedsstyrelsen kommunikerer målrettet om blandt andet tiltag for forsamlin-

ger.  

 

 

 

Styrket håndhævelse af brug om mundbind 
 
 Der iværksættes særlig indsats i forhold til håndhævelse af mundbindskrav.  

 



 

 

 

 

  Øget politimæssig håndhævelse og tilstedeværelse 
 
 Dedikeret og forøget polititilstedeværelse.  

 

 


