Information til Aarhus Byråd pr. 12. maj 2020
Kære medlemmer af Aarhus Byråd,
Afdelingerne arbejder på at implementere genåbningsfase 2, herunder at få klarhed over retningslinjerne.
På regeringens pressemøde i dag blev det varslet, at man opretter en ny styrelse under Justitsministeriet,
der skal være operativ og sikre forsyning og lagring af værnemidler samt testkits fremadrettet, så Danmark
er bedst muligt rustet mod pandemier i fremtiden.
Dertil bliver der lagt op til en mere offensiv teststrategi med stærkt fokus på smittesporing og at bryde
smittekæder. Som del af strategien følger, at testkapaciteten skal øges yderligere, og det bliver lettere at få
bevilget en test. Den nye test- og opsporingsstrategi kan medføre et behov for isolationsfaciliteter, så
borgerne får bedre mulighed for frivillig selvisolation. Kriseledelsen peger på at anvende hotelfaciliteter,
hvis det bliver aktuelt.
Samtidig har Sundhedsstyrelsen lempet afstandskravet, så der fremadrettet skal holdes mindst én meters
afstand (i modsætning til de to meter tidligere) dog med visse undtagelseri (bilag 1, side 7).

Borgmesterens Afdeling
Situationen er stabil. Kriseledelsen mødes i denne uge også onsdag og fredag med hovedfokus på
implementering af genåbningens fase 2. Værnemiddelssituationen i Aarhus er tilstrækkelig.

Børn og Unge
Børn og Unge arbejder målrettet mod genåbning for de ældste elever i 6. til 10. klasse samt klubber fra
mandag 18. maj.
Planlægningen sker under hensyntagen til nye afstandskrav, hvis nærmere afgrænsning og fortolkning
tirsdag 12. maj drøftes i det nationale sektorpartnerskab. Derfor er meldingen til dagtilbud, skoler og
fritidstilbud, at de fortsat skal iagttage de tidligere krav.
Onsdag 13. maj udsendes drejebøger for genåbning og nye retningslinjer til dagtilbud, skoler og
fritidstilbud, som med det afsæt kan foretage den nærmere detailplanlægning og informere elever,
forældre og medarbejdere om de præcise planer for de kommende dage.

Kultur og Borgerservice
Fase 2 af genåbningen af Danmark fylder aktuelt meget i Kultur og Borgerservice.
Fra mandag den 11. maj er der igen åbnet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter. Det er dog en
forudsætning, at aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes
retningslinjer. Det betyder bl.a., at der kun må være 10 personer samlet, og at der skal være passende
afstand mellem deltagerne. Indendørs klub- og omklædningsfaciliteter er fortsat lukkede.
Fra mandag den 18.maj må bibliotekerne åbne for ind- og udlån. Arbejdet med at forberede bibliotekerne
til dette er i fuld gang, samtidig med at de konkrete retningslinjer afklares med kulturministeriet. Det vil
ikke være muligt at tage ophold på bibliotekerne, og der er tale om et anderledes bibliotekstilbud, end vi
kender det. Den gradvise genåbning af kulturlivet er skudt til fase tre. Dermed øges det økonomiske pres på
kulturinstitutionerne fortsat.

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Regeringen har som bekendt igangsat næste fase af genåbningen. I denne 2. fase gives der ikke
umiddelbart yderligere mulighed for at åbne op for indsatserne på social- og beskæftigelsesområdet. Dog
vil der fra den 18. maj ske en genåbning af STU, EUD og FGU.
Det betyder, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) fortsætter af de spor, som
tidligere er lagt for den gradvise genåbning af tilbud og aktiviteter.
MSB fortsætter i det nuværende nødberedskab – med de tilpasninger man løbende har fundet nødvendige,
og som har kunnet foretages uden at gå på kompromis med de foreskrevne regler og retningslinjer –
foreløbig frem til den 8. juni. MSB fortsætter derudover med at varetage en lang række af opgaverne med
sagsbehandling og ledelsesmæssige, administrative og fællesunderstøttende funktioner fra
hjemmearbejdspladser.

Teknik og Miljø
Teknik og Miljø oplever ingen væsentlige udfordringer i forhold til kritiske opgaver, og der meldes ikke om
væsentlige udfordringer i forhold til AffaldVarme og Aarhus Vands driftsopgaver.

Sundhed og Omsorg
Der er fortsat ingen smittede borgere på hverken plejehjem eller i hjemmepleje. I alt er under 5
medarbejdere smittede. Og der er d.d. 5 patienter indlagt med corona på AUH.
Afstandskravet på 2 meter gælder fortsat i MSO, da man ved besøg på plejehjem, sygehuse, hos personer
med særlig risiko mv. fastholder dette krav for at minimere risikoen for udsatte grupper.
MSO afventer nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om besøg på plejehjem både udendørs og
indendørs. Indtil retningslinjerne foreligger, fortsætter Aarhus Kommune med de nuværende rammer for
udendørsbesøg.
Der har i landsdækkende medier været rejst tvivl om effekten af visir i stedet for ansigtsmasker. Sundhed
og Omsorg følger Sundhedsstyrelses anbefalinger.
Tilsynsbesøg på plejehjem genoptages. Det gælder både tilsynsbesøg fra det kommunale tilsyn og fra
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Folkesundhed Aarhus er begyndt en gradvis genåbning i forhold til borgere med akut behov for
genoptræning og rehabilitering. Dette foregår efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer og som
udgangspunkt individuelt indendørs og i mindre grupper udendørs. Der er fokus på afstand og hygiejne
samt brug af værnemidler for at mindske smitterisikoen. Øvrige indsatser foregår fortsat telefonisk og
virtuelt.
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