Tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7
Gældende til og med 7. februar 2021.

Sociale kontakter

5-5-5 og afstandsanbefaling
• Forsamlingsforbud på max 5 personer, dog fortsat 10 personer såfremt man
er i hustand sammen, er hinandens nærmeste pårørende eller ens boligforhold tilsiger det.
• Der ændres i undtagelser til forsamlingsforbuddet, således at der ikke
længere er mulighed for at være 500 siddende personer til stede ved visse
arrangementer.
• Anbefaling om max 5 personer i private hjem inkl. hustanden (medmindre
husstanden er på mere end 5 personer).
• Anbefaling om social kontakt med max 5 personer ud over sin husstand og
arbejdsplads.
• Afstandsanbefaling på 2 meter for alle. Der gælder visse undtagelser fra
anbefalingen, bl.a. i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.
Gode råd til socialt samvær
• Aflys aftaler med folk du ikke plejer at ses med.
• Se så få personer som muligt og ikke mere end 5.
• Begræns din omgangskreds til få personer og hav maksimalt 5 sociale
kontakter.
• Ses så vidt muligt udendørs og begræns antallet af besøgende indenfor.
• Hold det til kort tid, når I ses.

Øvrige tiltag

Nye arealkrav for dagligvarebutikker
• Under 2.000 kvadratmeter: 7,5 kvadratmeter pr. kunde – max 266 kunder
• 2.000 - 4.999 kvadratmeter: 10 kvadratmeter pr. kunde, max 500 kunder.
• 5.000 - 9.999 kvadratmeter: 12 kvadratmeter pr. kunde, max 833 kunder
• 10.000 kvadratmeter eller derudover: 25 kvadratmeter pr. kunde, minimum
833 kunder
• Hvis gulvarealet er under 7,5 m², må der altid tillades adgang for 1 kunde.
Bemærk, at der altid må lukkes kunder ind svarende til det tilladte antal i det
foregående interval.
Skiltningskrav
• Der indføres et skiltekrav, hvor butikken skal skilte med, at kunder kraftigt
opfordres til at holde mindst 2 meters afstand i hele butikken. I forbindelse
med betalingssituationen kan plastikskærme træde i stedet for kravet om 2
meters afstand.
• Det er strafbelagt, hvis butikken ikke har et sådant skilt, men butikken kan
ikke straffes, hvis kunder ikke holder mindst 2 meters afstand. Butikken skal
dog tage ansvar for at påse, at kravet overholdes. Det er strafbelagt, hvis
butikken ikke overholder arealkravet.
• Dagligvarebutikker på over 2.000 m², der i dag skal have synligt opsynspersonale, skal endvidere tælle antallet af kunder i butikken, så det hele tiden
sikres, at det maksimale antal kunder i butikken ikke overskrides.
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Øvrige tiltag
(fortsat)

Dagtilbud
• Opfordring til at holde børn hjemme, hvis man kan.
• Pasning af børn kan foregå i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
• Skærpet opfordring til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs,
at afstandsanbefalingen på mindst 2 meter overholdes i hente-bringe-situationer samt at forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentning inden døre, hvis det er vanskeligt at holde afstand.
• Modeller for test af personale i dagtilbud udvikles, fx kviktest.

Test
• Der opfordres til at lade sig teste.
• Målretning af testindsatsen i forhold til bl.a. plejehjem, arbejdspladser, daginstitutioner mv., når det er smittemæssigt mest effektivt.

Test og smitteopsporing

Sekventering og smitteopsporing
• Øget sekventering og målsætning om analyse af alle positive PCR-test.
• Intensivering af smitteopsporing, herunder med fokus på at opspore kontakter til smittede med cluster B.1.1.7.
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