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VIGTIGT NYT
Coronapas genindføres fra fredag 12. november
”Covid-19 skal nu igen betragtes som en samfundskritisk sygdom, og dermed kan Epidemiloven
tages i brug. Folketinget har derfor besluttet at genindføre Coronapas i en række situationer. Vi
har i krisestaben endnu ikke fået alle retningslinjer, men det vi ved er, at der bliver indført krav om
coronapas i en række situationer. Vi forventer at få mere information i løbet af fredag 12.
november og videreformidler det hurtigst muligt,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør
og leder af krisestaben.
Det er meldt ud fra nationale myndigheder, at der bliver krav om Coronapas for at få adgang til
lokaler, lokaliteter og arrangementer med over 200 tilskuere/deltagere indendørs og 2000
tilskuere/deltagere udendørs. Det gælder uanset om man sidder ned eller står op.
Kravet gælder








Koncerter, scenekunstforestillinger,
Forevisninger i biografer, storskærmsarrangementer,
Betalende tilskuere ved idræt,
Museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre og lign.
Folkeoplysning, aftenskoler, daghøjskoler
Bade- og legelande og svømmehaller
Konferencer, foredrag, messer og dyrskuer

Kravet gælder kun tilskuere, kunder, besøgende og deltagere og ikke udøvere, scenekunstnere,
ansatte og frivillige.
Botilbud, varmestuer, herberger og plejecentre
For at beskytte udsatte og sårbare personer bliver der også indført krav om coronapas uanset
antal personer, når det gælder besøgende i botilbud og i plejecentre. Det gælder dog ikke nære
pårørende, værger, advokater, personlige repræsentanter m.v. Der er dog ikke noget krav om
kontrol af coronapas. Samtidig opfordres ansatte og frivillige til at leve op til kravet.
Information opdateres, når der kommer flere detaljer fra de nationale myndigheder og KL. Fx
afventes en nærmere definition af nære kontakter.
Valg
Kravet om coronapas gælder ikke ved valgarrangementer, politiske debatter og valgmøder og
gælder heller ikke valghandlingen i forbindelse med kommunal- og regionsvalg.
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”I forhold til valg har vi længe arbejdet med at sørge for, at man trygt kan stemme og trygt kan
være frivillig til et valg. Derfor bliver der sendt instruktioner ud til alle valgsteder om at tænke i
afstand, udluftning, masser af håndsprit, spritte af og selvfølgelig er der også værnemidler til
rådighed på valgstederne, ” siger Jesper Kaas Schmidt.

Hvem gør hvad ved smitte?
Efter en periode hvor der ingen restriktioner har været, kan det være svært at huske, hvad der lige
skal ske og hvem der træffer hvilke beslutninger, hvis der opstår smitte.
Står man som leder med smittede medarbejdere/borgere skal den centrale krisestab orienteres
som hidtil.
Hvis man har driftsmæssige spørgsmål i forhold til en smittesituation, så går man til sin nærmeste
chef.
På skoleområdet har undervisningsministeriet udsendt en række tiltag, som en skole kan foretage,
hvis der er forhøjet smitte i kommunen/i sognet og hvis man helt lokalt på den enkelte skole står
med forhøjet smitte. Her skal den enkelte skole drøfte med skoleforvaltningen, hvad der er det
rette at gøre.
I forhold til kommunikation omkring smitte på en institution, skole, afdeling m.v. er det væsentligt
at være i dialog både med forvaltningen og kommunens krisestab, sådan at det er den rette
information, som kommer videre til borgere. Kommunikationsinstruks er opdateret på Broen.
Er der tvivl om smitteforebyggelse, smittebegrænsning så kontakt hygiejneorganisationen. Du
finder overblik over hvem kontaktpersonerne er på intranettet Broen:
https://broen.randers.dk/personale/arbejdsmiljoe/hygiejne/
Generelt følger Randers Kommune retningslinjer og instrukser som kommer fra de nationale
myndigheder. Følg med på www.coronasmitte.dk

Hvad sker der, hvis smitten stiger?
Smitteudviklingen har i de seneste uger været opadgående. Det gælder både i Randers Kommune
og landet. Styrelsen for Patientsikkerhed, STPS, har præciseret grænseværdierne for, hvornår der
fra STPS’s side sættes gang i ekstra smitteforebyggende tiltag, det kan for eksempel være at øge
testkapacitet, skrue op for kommunikationen til borgere eller lave tiltag på børne og
uddannelsesområdet (såsom adskillelse af klasser/årgange/stuer)
Der vil ikke længere ske lokale nedlukninger men i stedet være tale om at intensivere
forebyggelsen af smitte.
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Siden 1. september 2021 skal en kommune følge særlige smitteforebyggende tiltag, hvis følgende
to kriterier er opfyldt:
 Der er 500 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen
 Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste 7 dage
For sogne gælder anbefalinger, hvis alle tre nedenstående kriterier er opfyldt:
 Der er mere end 1000 smittede pr. 100.000 borgere
 Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
 Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Vaccination mod influenza den 15. og 18. november udsættes
Levering af influenzavacciner til Danmark er blevet forsinket, og derfor er Danske Lægers
Vaccinations Service, DLVS, nødt til at udsætte vaccinationstiderne i uge 46 – det vil sige, at 15. og
18. november er aflyst.
De ansatte, der har booket en vaccinationstid enten 15. eller 18. november får direkte besked fra
Danske Lægers Vaccinations Service. Det forventes, at det i stedet bliver muligt at gennemføre
vaccinationerne i uge 47 eller 48. Man skal selv booke en ny tid. Der kommer link til booking af ny
på intranettet Broen.
Normalt bliver 5-15 procent af alle danskere ramt af sæsoninfluenza hver vinter. Normalt varer
influenzasæsonen 6-10 uger i perioden december til marts. Man er beskyttet fra 2-3 uger efter
vaccination og i mindst 6 uger. Normalt giver man vaccinen i oktober eller november. Bliver man
vaccineret ultimo november eller primo december, vil man stadig være beskyttet, inden
influenzasæsonen starter
Det er direktionen i Randers Kommune, som har besluttet, at alle medarbejdere i kommunen
tilbydes influenzavaccination.
Der er vacciner nok til at gennemføre influenzavaccination fredag 12. november 2021.

____________________________________________________________________

NYTTIG INFORMATION
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Smittesituationen i Randers Kommune:
Der registreret 29 nye smittede i Randers Kommune (d. 9. november 2021).
Der er registreret 163 smittetilfælde i Randers Kommune de seneste 7 dage. Sammenholdt med
antallet af test giver det en testkorrigeret incidens på 144.
Positivprocenten er 2,35 fra i alt 6.943 PCR-test.
Randers Kommune har over de seneste 7 dage haft en stigning i smitten, men den er ikke særlig
stor.

Følg sundhedsstyrelsens Gode vaner
Bliv testet hvis du har symptomer
Hold afstand
Luft ud og skab gennemtræk (5-10 minutter nogle gange om dagen)
Vask hænder eller brug håndsprit og husk god hosteetikette
Gør rent – særligt overflader som mange rører ved

