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Mindre lempelse af  
restriktioner i Nordjylland 
For at reducere smitteudviklingen er der iværksat en række lokale re-
striktioner og tiltag i syv nordjyske kommuner. På baggrund af nye 
data fra sundhedsmyndighederne er der nu basis for en mindre lem-
pelse af restriktionerne inden for de syv kommuner i relation til den 
geografiske mobilitet.   

 

 

 

På baggrund af nye data for smittespredning, genomsekventering mv. har Indsatsgruppen, 

herunder sundhedsmyndighederne, afholdt møde. Indsatsgruppen hæfter sig særligt ved, at: 

 

- Der i de 7 nordjyske kommuner er fundet 72 smittede pr. 100.000 i den seneste uge, 

hvor tallet for en uge siden var 115.   

- Der i de nordjyske kommuner er testet 41.713 fra 7.-10. oktober, hvor tallet ugen for-

inden var 12.816, svarende til mere end en tredobling.  

- Resultater af sekventeringen viser markant fald i andelen af personer smittet med 

minkvarianter i Region Nordjylland. I uge 44 var 21% af alle sekventerede prøver po-

sitive for minkvarianter i forhold til 53% i uge 42. 

- Alle mink i de 7 kommuner er forventeligt aflivet mandag d. 16. november 2020. 

 

Indsatsgruppen anbefaler i forlængelse heraf, at en enkelte restriktioner i de 7 berørte kom-

muner i Nordjylland lempes, jf. nedenfor. På baggrund af de nye data følger Indsatsgruppen 

også udviklingen i Midt- og Vestjylland særdeles tæt. Myndighedernes Covid-19-indsats i de 

berørte områder opskaleres.    

 

Lempelserne vil være gældende fra 16. november 2020. 

 

På nationalt niveau fortsættes den omfattende sekventering af positive tests fra hele landet 

og målrettet smitteopsporing med henblik på at identificere og inddæmme smitte. Kapacite-

ten til sekventering oprustes markant med henblik på at kunne sekventere alle positive tests i 

Danmark. 
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Lempelserne betyder konkret:  

Geografisk mobilitet 

Der opfordres ikke længere til at begrænse mobiliteten mellem de 7 kommuner. Det vil sige, at beboerne i de 

berørte kommuner ikke længere opfordres til alene at krydse kommunegrænser mellem de berørte kommu-

ner i særlige tilfælde.  

Kollektiv trafik mv.  
Der vil igen være mulighed for at anvende kollektiv transport på tværs af de berørte kommuner. 

Dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser, kost-, efter- og folkehøj-

skoler 
Børn i 5.-8. klassetrin må komme tilbage i skole. 

 

 

Restriktionerne ser på disse områder nu således ud i sin helhed: 

Geografisk mobilitet 

 Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at rejse ind og ud af det område, som de 

berørte kommuner dækker, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af 

kritiske funktioner.  

 Alle med bopæl uden for de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommu-

ner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktio-

ner.  

 Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdri-

vende osv. med bopæl uden for de berørte kommuner. Det gælder ikke mindst for tilrejsende fra udlan-

det. 

 Vandrende arbejdstagere bør som udgangspunkt blive i de berørte kommuner i den pågældende periode 

og opfordres ved nødvendig udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud herfor. 

 Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner. 

 Indrejse i Danmark for at tage ophold i eller arbejde i de berørte områder i den nævnte periode vil fra den 

9. november 2020 som udgangspunkt ikke være et anerkendelsesværdigt formål. Danske statsborgere 

og personer med bopæl i Danmark må dog rejse ind i Danmark uanset formål.   

 

Kollektiv trafik mv.  

 Der lukkes for kollektiv persontrafik med bl.a. bus, tog og færge ind og ud af området, som de berørte 

kommuner dækker, dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende.  

 Personer, der varetager kritiske funktioner, kan fortsat rejse ind og ud af området med bus, tog og færge. 

De skal i så fald fremvise dokumentation fra deres arbejdsgiver for, at de varetager en kritisk funktion.  

 Der opfordres i øvrigt til, at befordringsordninger med flextrafik (i henhold til sundhedsloven og servicelo-

ven samt individuel handikapkørsel) så vidt muligt alene anvendes i helbredskritiske situationer. 
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Dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser, kost-, efter- og folkehøj-

skoler 

 På alle skoler og uddannelsesinstitutioner bør der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op 

med symptomer på sygdom, på håndhygiejne, rengøring, evt. afstandskrav og evt. krav om mundbind i 

fællesarealer. Der bør på alle skoler og uddannelsesinstitutioner være særligt opsynspersonale.  

 Krav om 1 meters afstand skal fra mandag den 9. november 2020 overholdes på alle grundskoler. Der 

skal ikke afholdes aktiviteter, hvor elever blandes på tværs af klasser og klassetrin, fx skal man undgå 

fælles frikvarter, undervisning på tværs af klasser og fælles møder på tværs af klasser. Reglerne om 

nødundervisning vil gælde, og alle skoler vil derfor fx kunne benytte sig af fjernundervisning i det omfang, 

der er behov. 

 Fremmøde reduceres til max. 50 pct. på ungdoms- og voksenuddannelser samt danskuddannelse for 

voksne udlændige m.fl. fra mandag den 9. november 2020, og der indføres mulighed for nødundervis-

ning. Undtaget er dog sårbare elever og elever på FGU, STU og ASF-klasser. Der kan prioriteres frem-

møde for studerende, der er i deres afsluttende år.  

 Elever på kostskoler, skolehjem, efterskoler og folkehøjskoler skal i videst muligt omfang blive på kostaf-

delingen/skolehjemmet, og de bør ikke vende retur til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.  

 Dagtilbud omfattes fra mandag den 9. november 2020 af krav til pasning i mindre, faste grupper.  

 

 

For mere info om gældende tiltag og restriktioner i Nordjylland henvises til coronasmitte.dk.  

 

For info om hjælpepakker i de 7 berørte kommuner henvises til Virksomhedsguiden. 

 

 

http://www.coronasmitte.dk/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/information-til-nordjyske-virksomheder/9fd07134-7702-4994-9212-f77e446783d7/

