Covid-19 situationen i Nordjylland
For at inddæmme smitte fra mink til mennesker har regeringen hertil aften indført nye
vidtgående restriktioner i Nordjylland. Med en så massiv nedlukning vil mange erhverv blive
berørt – og reelt tvangslukket. Derfor haster det med, at der etableres holdbare
kompensationsordninger herunder lønkompensation.
Restriktionerne indebærer bl.a. at medarbejdere i ikke-kritiske funktioner kraftigt opfordres
til at blive hjemme fra arbejde – og blive inden for kommunegrænsen. De berørte kommuner
er Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.
Dette betyder, at ikke-kritiske funktioner som f.eks. administrativt personale og sælgere,
som i en vis udstrækning kan varetage arbejdet hjemmefra i en begrænset periode – bør
arbejde hjemmefra.
I hver enkelt virksomhed må man vurdere, i hvilket omfang montører samt lagerpersonale
varetager en kritisk funktion. Vores vurdering er, at hvis deres arbejde er nødvendigt for at
sikre infrastruktur, miljøhensyn eller fødevareerhvervet, er det en kritisk funktion. Det er
naturligvis vigtigt der i videst muligt omfang planlægges således, at de pågældende
montører bevæger sig mindst muligt over kommunegrænser. Som i foråret opfordres man
igen til at sikre, at personalet har mindst mulig fysisk kontakt i forbindelse med udlevering af
reservedele m.v.
Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, hvordan eventuelle
kompensationsordninger, herunder evt. lønkompensation, bliver udformet – og hvem der i
givet fald kan søge og om hvad. Regeringen vil nu indkalde arbejdsmarkedets parter til
drøftelse. Vi informerer så snart der er nyt.

Uddrag af lokale restriktioner i Nordjylland:
For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt,
Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med minkvirus-varianter, iværksættes en række lokale restriktioner og tiltag i de pågældende
kommuner.
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 arbejdspladser uanset
funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundhedsstyrelsens
retningslinjer).
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•

Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til
at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager
kritiske funktioner, hjem.

•

Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt
til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde.

Geografisk mobilitet
•

Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse
kommunegrænser, 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 kommuner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det,
herunder varetagelse af kritiske funktioner.

•

Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte,
kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl i en anden kommune. Det gælder ikke
mindst for tilrejsende fra udlandet.

•

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.

Kritiske funktioner
•

Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale
ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen,
børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder,
beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af
mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks.
fødevareforsyningen,
dagligvaremarkedet,
apotekervæsen,
energi,
vand,
affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Godstransport
•

Godstransport er som udgangspunkt kritisk, og transport af gods til og fra og gennem
de omfattende kommuner er fortsat muligt af hensyn til forsyningssikkerheden.

•

Det er dog afgørende, at de chauffører og transportarbejdere, der bor i de berørte
kommuner, ikke spreder virussen til andre dele af Danmark og Europa. Chauffører og
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transportarbejdere, der bor i de berørte kommuner, bør derfor ikke udføre arbejde
udenfor de berørte kommuner og er derfor ikke omfattet af at ”være en kritisk funktion”.
•

Transportarbejdere og chauffører bosat i de berørte kommuner kan således ikke
udføre godskørsel udenfor de berørte kommuner i perioden, hvor tiltagene gælder. Det
kan dog godt udføre transport mellem de berørte kommuner.

•

Chaufførerne, der bringer gods ind og ud, bør ikke opholde sig i længere tid i
kommunerne.

Se alle tiltagene her.
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