
  

Tiltag til at reducere smitteudvikling i Nordjylland  

5. november 2020 

  

For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammer-

bugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med 

mink-virus-varianter, iværksættes en række lokale restriktioner og tiltag i de pågæl-

dende kommuner. Det er besluttet, at alle minkbesætninger i Danmark skal slås ned. 

Restriktionerne og tiltagene skal ses i sammenhæng hermed. Det har første prioritet, at 

minkbesætningerne i de berørte kommuner slås ned.  

 

Sundhedsmyndighederne anbefaler i den forbindelse, at nedenstående tiltag iværksæt-

tes.  

 

Tiltagene er foreløbigt gældende til og med den 3. december 2020. De nødvendige re-

gelændringer træder i kraft den 9. november 2020.  

 

Geografisk mobilitet 

 Alle beboere i de nævnte kommuner opfordres til alene at krydse kommune-

grænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder skole-

gang og varetagelse af kritiske funktioner.   

 

Massiv testindsats 

 Alle med bopæl i de berørte kommuner opfordres til at lade sig teste i den peri-

ode, som tiltagene gælder.  

 Der følger lokale udmeldinger om, hvornår og hvor test bør gennemføres, som 

man bør afvente, inden man selv booker en test – medmindre test bookes af 

andre konkrete grunde såsom milde symptomer og testtid til nære kontakter. 

 Testkapaciteten (podning- og analysekapacitet) i Region Nordjylland øges bl.a. 

ved omfordeling af kapacitet fra øvrige dele af landet.  

 

Styrket opsporing og isolationsindsats 

 Der iværksættes en intensiveret smitteopsporing i de omfattede kommuner, 

der forankres i de lokale beredskabsstabe og ledes af Styrelsen for Patientsik-

kerhed bistået af politiet, som dedikeres særligt til målrettet opsporing og iso-

lation af personer smittet med virus med den konkrete mutation. 

Arbejdspladser 

 Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt 

til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.   

 Ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdsplad-

ser uanset funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundheds-

styrelsens retningslinjer).  

 Offentlige og private arbejdspladser i andre dele af Nordjylland opfordres til at 

sende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, med bopæl i de på-

gældende kommuner hjem.   
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Kritiske funktioner: 

 Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til perso-

nale ansat i sundheds- og plejesektoren, ældreplejen, børne- og undervisnings-

sektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, 

kødkontrollen og på området for socialt udsatte og til opretholdelse af den nød-

vendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligva-

remarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infra-

struktur, finansielle infrastruktur mv. 

 

Restaurationer mv. 

 Restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder skal lukke for 

servering til indtagelse på salgsstedet (dog mulighed for take away).  

 

Uddannelsesinstitutioner 

 Fremmødet reduceres med 50 pct. på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitu-

tioner, og der indføres nødundervisning. Undtaget er dog sårbare elever og ele-

ver på FGU, STU og i ASF-klasser. Der gives prioritet til fremmøde blandt stu-

derende, der er i deres afsluttende år (fx elever på afsluttende hovedforløb på 

erhvervsuddannelserne, kontraktuddannelser mv.)  

 Der opfordres til, at skoler og ungdoms- og voksenuddannelser ikke afholder 

aktiviteter, hvor elever og studerende blandes på tværs af klasser og klassetrin. 

 Elever og studerende på efterskoler og folkehøjskoler opfordres til i videst mu-

lige omfang at blive på skolerne og at lade sig teste forud for ophold uden for de 

berørte kommuner og ved afslutning af opholdet.    

 På de videregående uddannelsesinstitutioner omlægges undervisning og eksa-

men i videst muligt omfang til digitale former, så fremmøde reduceres. Der er 

skærpet opmærksomhed på afstandskrav og retningslinjer, og unødigt ophold 

på institutionerne frarådes.   

 

Kultur- og fritidsliv 

 Lokaler, hvor der udøves idræts-, kultur- og fritids- og foreningsaktiviteter, her-

under idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, 

træningscentre, foreningslokaler, aftenskoler, daghøjskoler, musikskoler mv., 

teatre, museer og biografer, lukkes for offentlig adgang. Dette gælder kun in-

dendørsarealer de pågældende steder. 

 Desuden lukkes forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske haver, akva-

rier og lignende for offentlig adgang. Dette gælder både for indendørs- og uden-

dørsarealer de pågældende steder. 

 

Forsamlinger 

 Følgende undtagelser til forsamlingsforbuddet på 10 personer fjernes:  

o Arrangementer med personer, der sidder ned. 

o Idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år. 

o Aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år.   

 Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer. 
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Hjælpepakker  

 Når virksomheder og selvstændige rammes af skærpede forbud, følger hjælpen 

med.  

 Konkret får alle virksomheder, der tvangslukkes, adgang til lønkompensation, 

hvis de ingen omsætning har, samt fuld dækning for faste omkostninger og 

kompensation via selvstændigordningen. 

 Virksomheder, der indirekte rammes af skærpede restriktioner, men som ikke 

er tvangslukket, vil få adgang til kompensation for faste omkostninger og selv-

stændigordningen og vil desuden kunne benytte arbejdsfordelingsordningen. 

På nationalt niveau iværksættes der parallelt en omfattende sekventering af positive 

tests fra hele landet og målrettet smitteopsporing med henblik på at identificere og ind-

dæmme smitte med muteret virus i resten af landet.  

 


