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Betydelig lempelse af
restriktioner i Nordjylland
Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø Kommuner har som følge af smitte med minkvarianter af coronavirus været underlagt særlige restriktioner. På baggrund af nye data
om smittesituationen i de syv kommuner finder Indsatsgruppen, herunder
sundhedsmyndighederne, at der nu er basis for en betydelig lempelse af restriktionerne.
På baggrund af nye data for smittespredning, sekventering mv. har Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderet udviklingen. Indsatsgruppen hæfter sig særligt ved, at:
-

-

-

-

Der i de syv nordjyske kommuner fra 9.-15. november er fundet 79 smittede pr. 100.000,
hvor tallet i ugen forinden var 94.
Der i de nordjyske kommuner er testet 73.228 fra 9.-15. november, hvor tallet ugen forinden
var 38.219, svarende til næsten en fordobling.
Resultater af sekventeringen i Region Nordjylland viser i uge 44 og 45, at henholdsvis 20%
og 28% af alle sekventerede prøver var positive for minkvarianten, i forhold til 52% og 43%
af prøverne i henholdsvis uge 42 og 43.
I ugerne 41-43 udgjorde minkvarianten i Region Nordjylland ca. halvdelen af de sekventerede prøver, med en faldende tendens i uge 44 og 45. I samme periode ses et fald i antal
smittede farme i Region Nordjylland.
Der er ikke påvist yderligere tilfælde af minkvariant med cluster 5 siden den 15. september,
hvorfor Statens Serums Institut vurderer, at denne variant med stor sandsynlighed er døet
ud.
Alle mink i de syv kommuner er nu aflivet

Indsatsgruppen anbefaler i forlængelse heraf, at langt de fleste restriktioner i de syv berørte kommuner i Nordjylland lempes, jf. nedenfor.
Hovedparten af lempelserne vil være gældende fra den 19. november 2020. Der er følgende undtagelser:
- åbning af kollektiv trafik, som træder i kraft den 20. november
- åbning af kultur- og fritidsliv, som træder i kraft den 20. november
- muligheder for forsamlinger, som træder i kraft den 20. november
- åbning af restauranter, barer mv., som træder i kraft den 20. november
- For videregående uddannelser, dagtilbud, grundskoler, kost- og efterskoler samt for ungdoms- og voksenuddannelser ophæves de særlige tiltag i de syv kommuner fra mandag
den 23. november.
Sekventering af positive tests fra hele landet målrettet smitteopsporing med henblik på at identificere og inddæmme smitte fortsættes. Kapaciteten til sekventering oprustes markant med henblik
på at kunne sekventere alle positive tests i Danmark.
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Hovedparten af de særlige tiltag og restriktioner i de berørte kommuner i Nordjylland ophæves med
virkning fra 19. november med undtagelse af få tiltag, der således fortsat vil være gældende for Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø Kommuner.
For nærmere oplysninger om de tiltag og restriktioner, der gælder på nationalt niveau, henvises til www.coronasmitte.dk.

Gældende tiltag og restriktioner i de syv kommuner efter 19. november
Geografisk mobilitet
 Vandrende arbejdstagere opfordres ved udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud for udrejse.
 Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner.

Massiv testindsats
 Alle med bopæl i de berørte kommuner opfordres til at lade sig teste. Borgerne er selv ansvarlige for at
bestille tid til test via www.coronaprover.dk.
 Der er iværksat en plan for massetest, der tager udgangspunkt i en ”karavanemodel”, hvor man tilbyder
massetest af alle borgere i to til tre kommuner, før man starter massetest op i de næste kommuner. Testplanen er igangsat og løber som udgangspunkt frem til den 27. november 2020.
 Testkapaciteten (podning- og analysekapacitet) i Region Nordjylland er forøget bl.a. ved omfordeling af
kapacitet fra øvrige dele af landet.
 Hvis personer fra de berørte kommuner rejser ud af landet, opfordres de pågældende kraftigt til at lade
sig teste forud for udrejse. Arbejdsgivere opfordres til at understøtte, at sådan testning af medarbejdere
sker.
 Der er iværksat sekventering af alle positive prøver fra de berørte kommuner
 Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens vejledning om test af personer med relation til minkfarme:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mink/Test-af-husstandsmedlemmer-til-personer-derarbejder-paa-en-minkfarm.ashx?la=da&hash=C41E6F3F0C412C324E509492A1F94280F2E69B12

Styrket opsporing og isolationsindsats
 Der er iværksat en intensiveret smitteopsporing i de omfattede kommuner, der er forankret i de lokale
beredskabsstabe og ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed bistået af politiet. Indsatsen dedikeres særligt til målrettet opsporing og isolation af personer smittet med virus med den konkrete mutation.
 Alle patienter, der indlægges på sygehus, spørges ind til, om personen inden for de sidste 4-6 uger har
arbejdet på minkfarme eller er husstandsmedlem til en person, der har arbejdet på minkfarme. Ud fra et
forsigtighedsprincip anbefales, at alle, der indenfor 14 dage har haft tæt kontakt til mink, isoleres ved indlæggelse og indtil der er negativt svar på svælgpodning. Hustandskontakter er ikke omfattet.
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Forsamlinger
 Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer.

Fortsættelse af taskforce
Der er nedsat en lokal taskforce bestående af Styrelsen for Patientsikkerhed og direktørerne for de lokale
politikredse. Der er tale om en strategisk taskforce, som tager overordnede beslutninger, bl.a. drøftelse af
politiets hjælp til smitteopsporingm.v. Som operationel enhed anvendes den lokale beredskabsstab, som er
en veletableret struktur med deltagelse fra kommuner, region, politi, brandvæsen, beredskab og Styrelsen
for Patientsikkerhed. I det operationelle led drøftes prioriteringer i testaktivitet, forberedelse af myndighedsfælles kommunikation, overholdelse af restriktioner m.v. og der træffes aftaler, hvis de forskellige myndigheder har brug for hinandens hjælp.
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Lempelserne i de berørte kommuner i Nordjylland betyder konkret:
Geografisk mobilitet
Alle beboere i de syv berørte kommuner opfordres ikke længere til alene at rejse ind og ud af det område,
som de berørte kommuner dækker, i særlige tilfælde.
Personer med bopæl uden for de berørte kommuner opfordres ikke længere til alene at indrejse i de berørte kommuner i særlige tilfælde.
Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres ikke længere til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl uden for de berørte kommuner.
Personer uden fast bopæl i Danmark tillades igen indrejse i Danmark for at tage ophold i eller arbejde i de
berørte kommuner, hvis personerne i øvrigt opfylder betingelserne for indrejse i Danmark.

Kollektiv trafik mv.
Der vil ikke længere være begrænsninger i den kollektive persontrafik med hverken bus, tog eller færge ind
og ud af området, som de berørte kommuner dækker.
Opfordringerne på nationalt niveau om at overveje muligheden for at rejse uden for myldretiden og om at
gå eller cykle på korte ture hvis muligt, gælder fortsat.
Godstrafik
Der vil ikke længere være begrænsninger for godstrafik ind og ud af området, som de berørte kommuner
dækker.

Arbejdspladser
Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres ikke længere til at hjemsende alle
ansatte, der kan varetage deres funktion hjemmefra. Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres heller ikke længere til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende
kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. Dette gælder også for ansatte med relation til minkfarmdrift.
Opfordringerne på nationalt niveau til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at ansatte arbejder
hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet, gælder fortsat.

Restaurationer, barer mv.
Restauranter, barer, værtshuse, cafeer og andre serveringssteder skal ikke længere holde lukket for servering til indtagelse på salgsstedet. Serveringsstederne må holde åbent til kl. 22 lige som i resten af landet.

Videregående uddannelser
Restriktionerne for de studerende på de videregående uddannelser ophæves, så der ikke længere er krav
om digital undervisning og eksamen uden fremmøde. De studerende kan igen møde op på uddannelsesstedet.

Dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, kost-, efter- og folkehøjskoler
Restriktionerne og anbefalingerne på dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, kost-, efterog folkehøjskoler ophæves, så der ikke længere gælder særlige forhold for institutioner mv. i de berørte
kommuner i Nordjylland.
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Kultur- og fritidsliv
Indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder museer, teatre, biografer, biblioteker (med undtagelse
af ind- og udlån for forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musikog kulturskoler mv. kan igen holde åbent for offentlig adgang. Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der
udøves kulturaktiviteter.
Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler kan igen åbne for offentlig
adgang.
Forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske haver, akvarier og lignende kan igen holde åbent for offentlig adgang.

Forsamlinger
Det vil igen være muligt at være op til 500 personer til stede ved arrangementer, begivenheder, aktiviteter
eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med
retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende siddende arrangementer.
Det vil igen være muligt at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og
unge op til 21 år.
Det vil igen være muligt at være op til 50 personer til stede ved aktiviteter for socialt udsatte børn og unge
op til 21 år.
Beboere i de berørte kommuner opfordres forsat til at omgås færrest mulige personer.
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