Udvidelse af skærpede tiltag til
flere dele af Danmark
Udvidelse af skærpede tiltag fra 38 til 69 kommuner.
Udvidelsen er baseret på anbefaling fra Indsatsgruppen for COVID-19, herunder sundhedsmyndighederne.
Tiltag gældende fra 11. december 2020 til og med 3. januar 2021

10. december 2020
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Indledning
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har udtrykt
stor bekymring for smittesituationen. Særligt Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland og en række større
kommuner i Region Syddanmark og Region Nordjylland har en
bekymrende smitteudvikling. På anbefaling fra Indsatsgruppen
udvides en række skærpede tiltag til flere regioner og kommuner
fra 11. december 2020.
Den 9. december 2020 trådte en række skærpede tiltag og restriktioner i 38
kommuner i kraft. Tiltagene omfatter blandt andet, at elever i de større klasser
og studerende som udgangspunkt skal have fjern- og digital undervisning, serveringssteder mv. skal holde lukket for indtagelse på stedet, ligesom indendørssteder, hvor der udøves bl.a. kultur- og idrætsaktiviteter, skal holde lukket. Der
opfordres ligeledes til hjemmearbejde.
På anbefaling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har regeringen besluttet at udvide den nuværende geografiske afgrænsning af skærpede
tiltag med yderligere 31 kommuner, så i alt 69 kommuner er omfattet. De skærpede tiltag gælder i de 31 nye kommuner fra 11. december 2020 kl. 16.00 til og
med 3. januar 2021.
Den geografiske udvidelse sker blandt andet på baggrund af hastigt stigende
smittetal, høje positivprocenter og en bekymring for, at de høje smittetal breder
sig til yderligere dele af landet, herunder en ny risikovurdering, hvor Region Hovedstaden fortsat er på risikoniveau 4 ud af 5, mens Region Midtjylland og Region Sjælland er hævet til risikoniveau 4.
Der gælder fortsat en række nationale tiltag i hele landet, herunder anbefalinger
om begrænsning af social kontakt, forsamlingsforbud, krav og opfordringer om
brug af mundbind og visir, og at serveringssteder skal lukke kl. 22.00 mv. De
samlede nationale tiltag, der gælder til og med 28. februar 2021, kan læses på
www.coronasmitte.dk.

Sundhedsmyndighederne følger udviklingen tæt
Indsatsgruppen, herunder Sundhedsmyndighederne, følger smittesituationen meget tæt. Hvis smittetallene stiger yderligere i den kommende tid, kan det blive nødvendigt med yderligere geografisk udvidelse af tiltag og/eller indførelse af yderligere tiltag, jf. varslingssystemet.
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Geografisk udvidelse af
skærpede tiltag
De gældende skærpede tiltag i 38 kommuner udvides til at omfatte i alt 69 kommuner.
Smitten med COVID-19 er yderligere tiltagende flere steder i landet. Risikoniveauet er nu hævet til 4 i henholdsvis Region Sjælland og Region Midtjylland, så
disse regioner nu er på samme risikoniveau som Region Hovedstaden. I visse
byer og kommuner uden for Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region
Midtjylland ses en meget høj positivprocent og/eller meget høje smittetal.
Samtidig er der forventning om yderligere bevægelse på tværs af kommunegrænser op til og i forbindelse med jul og nytår. Flere dele af landet er derfor i risiko for at opleve yderligere tiltagende smitte. Det gælder også kommuner, der
grænser op til kommuner med høje smittetal.
De skærpede restriktioner og tiltag, der nu gælder i 38 kommuner, udvides på
den baggrund til at gælde for yderligere 31 kommuner. I alt omfattes således 69
kommuner.
De skærpede tiltag omfatter således følgende dele af Danmark:
• Region Hovedstaden (Bornholms Kommune undtaget)
• Hele Region Sjælland
• Hele Region Midtjylland
• Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner i Region Syddanmark
• Større danske byer: Odense og Aalborg kommuner.
Kommuner omfattet af skærpede tiltag

Kommuner omfattet af tiltag
per 9. december 2020*

Kommuner omfattet af tiltag
per 11. december 2020*

*Tiltagene gælder til og med 3. januar 2021.
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Skærpede tiltag i 69 kommuner
Fra 11. december 2020 til og med 3. januar 2021*
* 38 kommuner er omfattet af tiltagene fra 9. december 2020
Grundskole, voksen- og
ungdomsuddannelser*
•
•
•
•
•

•
•
•

Elever i grundskolen sendes som udgangspunkt hjem, og
der overgås til fjernundervisning.
Elever i 0.-4. kl. og sårbare børn og unge undtages.
Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser
sendes hjem, og der overgås til fjernundervisning.
Sårbare elever og kursister og uddannelser med særlig
samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser,
undtages.
Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på
fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser
undtages.
Prøver og eksaminer kan gennemføres.
Folkehøjskoler, frie fagskoler og efterskoler i hele landet
kan ikke opstarte nye korte kurser over julen (gælder hele
landet).
Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester
* Frem til 10. januar 2021 vil der være en glidende overgang for de elever og kursister, der har været sendt hjem.

Videregående uddannelser
•
•
•
•

Arbejdspladser
•
•

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De
pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde
uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. Indgår også i Hovedstadspakken.

Restauranter mv. og handel
•
•
•
•

Sport og fritid
•

•
•
•

Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden.
Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Der kan fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500
personer til stede.
Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller,
svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og
kasinoer, foreningslokaler mv.
Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver,
akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.
Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved
idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år
finder ikke anvendelse. Der må herefter som udgangspunkt kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig ved sådanne aktiviteter. Indgår også i Hovedstadspakken.

Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de
videregående uddannelser.
Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde,
hvor fremmøde er nødvendigt, herunder fx laboratorie-,
klinik- og værkstedsundervisning.
Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.
Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed
på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.

Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) skal
holde lukket for servering til indtagelse på stedet.
Der er fortsat mulighed for take-away.
Der opfordres til, at familier mv. kun foretager indkøb af
julegaver én person ad gangen. Indgår også i Hovedstadspakken.
Der opfordres til at gennemføre en række adfærdsregulerende tiltag i detailhandlen med henblik på at mindske
trængsel og højne efterlevelsen af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Indgår også i Hovedstadspakken.

Kultur
•
•

Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for
offentligheden.
Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder,
museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug
undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet
samt musik- og kulturskoler.
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Særligt om borgernes bevægelse uden for de berørte
kommuner
Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at man som borger tager særlige forholdsregler, hvis man har bopæl i en af de berørte kommuner og vælger at bevæge sig uden for de kommuner og regioner, hvor de skærpede tiltag og restriktioner er gældende.
Det betyder, at man, hvis man bor i en af de 69 kommuner og bevæger sig uden
for disse kommuner, bør holde sig til de restriktioner og anbefalinger, som gælder det sted, man har bopæl. Man kan f.eks. tage i sommerhus i en anden
landsdel eller lave udendørsaktiviteter i en anden kommune, som f.eks. at gå tur
i skoven, lufte hunden, løbe en tur eller spille bold. Borgere, der bor i en af de
berørte kommuner, vil fortsat kunne tage på arbejde og i skole uden for de berørte kommuner, hvis ikke de arbejder hjemme.
Omvendt bør man ikke gøre ting, man ikke bør/kan gøre i ens egen bopælskommune. Det betyder f.eks., at man ikke bør deltage i indendørs kultur- og fritidstilbud, som f.eks. at gå i biografen, teateret, fitnesscenteret eller svømmehallen i
en anden kommune end ens egen, hvis man bor i en af de berørte kommuner
eller regioner. På samme måde bør man f.eks. ikke tage på café, restaurant eller
værtshus og/eller tage flere fra familien sammen på julehandel i en anden kommune end ens egen, hvis man bor i en af de berørte kommuner.
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Oversigt over tiltag i Danmark

Hovedstadspakke

Storby-/
Sjællandspakke

Udvidelse til flere
dele af Danmark

Gælder i 17 + 1 kommuner
i Hovedstadsområdet.

Præsenteret d. 7. dec.

Udvides til i alt 69 kommuner (31 nye kommuner) fra 11. december.

Præsenteret 1. dec. og udløber 2. jan. 2021.

Gælder i 38 kommuner
fra 9. december.

Gælder til og
med 3. januar

Gælder
til og
med 28.
feb. 2021

Alle nuværende nationale tiltag
Gælder i hele Danmark.

Begrænsning af social kontakt

Særligt for jul og nytår 2020

• Forsamlingsforbud på max. 10 personer.
• Anbefaling om max. 10 personer i private hjem
Inklusive dig og din husstand, uanset hvor stor
din bolig er.
• Anbefaling om max. 10 sociale kontakter
Hold dig til en fast lille omgangskreds på ikke
mere end 10 forskellige personer, ud over din
husstand.
• Restauranter, barer mv. lukker kl. 22.00.

Særligt for juleaften d. 24. dec.
Hold dig til at se få mennesker, men du kan godt
se din allernærmeste familie, selvom du ikke har
været sammen med dem for nylig.

Herudover findes en række restriktioner og anbefalinger ift. mundbind/visir, natteliv, restaurationer mv.,
detailhandel, sociale arrangementer, arbejdspladser, transport, vandrende arbejdstagere samt sundheds- sektor og ældrepleje mv.

Særligt ift. socialt udsatte og ældre
Der kan afholdes særskilte jule- og nytårs- arrangementer. Det bør dog ske i grupper af max. 10
personer.
Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger
ift. december måned
• Hold dig til at se få personer.
• Hold dig at se de samme personer.
• Hold det kort, når I ses.

Hjælpepakker
Den generelle lønkompensationsordning fra foråret genindføres i hele landet. Ordningen kan søges af virksomheder,
der står overfor at afskedige 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Med den nye ordning bliver det
muligt at søge om kompensation for enkelte arbejdssteder eller hele virksomheden. Aftalen træder i kraft 9. december og vil gælde frem til, at restriktionerne ophører.
Der ses også på at forbedre de øvrige hjælpepakker til erhvervs- og kulturlivet.
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Anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne
Indsatsgruppen for COVID-19, herunder sundhedsmyndighederne, har udtrykt bekymring for det høje og stigende smitteniveau. Udviklingen er særligt bekymrende i nogle dele af landet.
Det gælder fortsat i Region Hovedstaden, men også i Region
Sjælland og Region Midtjylland samt en række øvrige kommuner.
Der er risiko for, at det højere smitteniveau spredes til andre dele
af landet.
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at Danmark fortsat har udbredt samfundssmitte med risiko for en hurtig acceleration i smittetal. I
de sidste uger er der set en kraftig stigning i smitten, særligt i nogle dele af landet. Derfor er risikoniveauet i en ny risikovurdering hævet til 4 i henholdsvis Region Sjælland og Region Midtjylland, så disse regioner nu er på samme risikoniveau som Region Hovedstaden. I visse storbyer og kommuner uden for Region
Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland ses også en bekymrende
udvikling med stigende positivprocenter og/eller smittetal
Den tiltagende smitte giver anledning til bekymring. Statens Serum Institut vurderer i en risikovurdering, at epidemien i Danmark lige op mod juledagene risikerer at nå et niveau, der svarer til eller overgår det tidligere toppunkt i foråret
I lyset af den aktuelle smittemæssige situation anbefaler Indsatsgruppen, at de
tiltag, som fra 9. december 2020 har været gældende i 38 kommuner, udvides
til at gælde i flere dele af landet. Det er anbefalingen, at tiltagene udvides til geografisk sammenhængende områder for så vidt muligt at undgå smittespredning
til regioner med et lavere risikoniveau.
Udvidelsen beror på en samlet vurdering af en række parametre, herunder smittesituationen i de på gældende områder, hensyn til at undgå smittespredning
mellem områder med erhvervs- og transportmæssig tæt sammenhæng og et
særligt fokus på områder med befolkningstæthed. Det betyder konkret, at de
omfattede dele af landet har ét eller flere af nedenstående karakteristika:
•
•

•
•

Regioner eller kommuner, som samlet set har høje og stigende positivprocenter (andelen af testede personer som er testet positive) og smittetal.
Kommuner i omfattede regioner, som ligger i umiddelbar nærhed til kommuner med høje smitteniveauer, men ikke nødvendigvis selv har høje smitteniveauer.
Kommuner med stor befolkningstæthed og aktuelt stigende smitteudvikling/positivprocenter.
Kommuner med betydelig erhvervs- og transportmæssig sammenhæng
med omkringliggende kommuner.

Regeringen har valgt at følge anbefalingerne.
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Indsatsgruppen hæfter sig særligt ved, at:
•

Der fortsat er høj og kraftigt stigende smitte med COVID-19 i Danmark.

•

På landsplan var incidensen 245 tilfælde pr. 100.000 indbyggere d. 9 december. Det er en stigning på 50% i forhold til ugen forinden.

•

Incidensen er 9. december særlig høj i Region Hovedstaden (418), Region Sjælland (229) og Region Midtjylland (184), hvor risikoniveauet
er 4. I de to resterende regioner er risikoniveauet 3. I en række andre kommuner i landet ses ligeledes høje og stigende smittetal og/eller
positivprocenter.

•

På landsplan var positivprocenten i uge 49 på 2,4 mod 1,8 ugen før.

•

Antallet af hospitalsindlagte med COVID-19 den 9. december 2020 var 349, hvilket er en stigning på 31 % fra den 2. december 2020.

•

Antallet af nyindlagte er, særligt i Region Hovedstaden, stigende. I uge 48 var antallet af nyindlæggelser på 6,3 per 100.000 indbyggere i
Region Hovedstaden, mens det i uge 49 var på 11,2 per 100.000 indbyggere. For hele landet var antallet af nyindlæggelser på 4,7 per
100.000 indbyggere i uge 48, mens det i uge 49 var på 6,7 per 100.000 indbyggere.
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