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Regeringens skærpede coronarestriktioner i Nordjylland
Regeringen har indført skærpede restriktioner i Nordjylland for at undgå, at de mutationer af
corona, som er dokumenteret overført fra mink til mennesker, spredes til resten af
befolkningen.
Statens Serum Institut har på baggrund af prøver konstateret, at den muterede virus fra mink
har nedsat følsomhed overfor antistof. En kommende vaccine vurderes at være virkningsløs
mod den muterede virus, hvilket kan få katastrofale konsekvenser for hele
verdenssamfundet.
Hvor gælder regeringens skærpede restriktioner?
Regeringens skærpede restriktioner gælder for følgende kommuner:
Hjørring Kommune
Frederikshavn Kommune
Brønderslev Kommune
Jammerbrugt Kommune
Vesthimmerland Kommune
Thisted Kommune
Læsø Kommune
Hvad betyder regeringens skærpede restriktioner for Brugsforeninger i de berørte
kommuner?
Regeringen har meldt ud, at de skærpede restriktioner ikke gælder for samfundskritiske
funktioner – herunder dagligvarehandlen. Butikkerne skal derfor forsætte arbejdet, som vi
plejer.
BA opfordrer til, at man i den enkelte butik får afklaret, om enkelte medarbejdere har
problemer med at komme på arbejde på grund af den ændrede trafiksituation mv.
BA vil i øvrigt også opfordre til, at den enkelte butik undersøger, hvilke medarbejdere, som
krydser kommunegrænserne i de berørte kommuner, og på den baggrund forsøge at
planlægge omfordeling af medarbejdere mellem butikker i området, så krydsning af
kommunegrænserne i de berørte områder minimeres. Derudover skal man opfordre sine
medarbejdere til at blive testet hurtigst muligt.
I denne kritiske situation vil vi anbefale, at reglerne vedrørende lægebesøg benyttes, så
medarbejderne kan få fri til test med løn, såfremt der ikke kan bookes en tid uden for
arbejdstiden. Alle faglige og sociale arrangementer i Nordjylland aflyses/udsættes, hvis ikke
de kan afholdes digitalt.

Medarbejdere i Nordjylland kan ikke i deltage i uddannelse, kurser m.v. Eksterne sælgere
skal ikke møde op i butikkerne i Nordjylland - undtaget faste samarbejdspartnere, der fylder
op i butikken.
Medarbejdere med relation til minkfarme skal hjemsendes, indtil der foreligger en negativ
corona-test.
BA opfordre i øvrigt til, at Brugsforeningerne og medarbejderne følger regeringens henstilling,
som kan findes her: https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/nordjylland/faktaarktiltag-til-at-reducere-smitteudvikling-i-nordjylland.pdf?
la=da&hash=B2A8B06C8A8A2E5E3239B71391E513BE751B740D
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