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Kære foreninger 
  
I takt med den stigende smitte i samfundet, er der nu fra Kulturministeriet udarbejdet 

anbefalinger til foreningslivet til smitteforebyggende tiltag i områder med lokal høj smitte. 
  
Anbefalingerne kan findes på Kulturministeriets 

hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/anbefalinger-til-smitteforebyggende-tiltag     
  
På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan du følge med i, hvilke områder der er særligt hårdt 

ramt, og derfor bør følge de særlige anbefalinger. 
  
I øjeblikket gælder de særlige anbefalinger for: 

• Bramming sogn 
• Tjæreborg sogn 
• Ribe domsogn 

  
Vi sender ikke mails med ændringer om særligt ramte sogne, men anbefaler at I selv holder 

jer orienteret på Esbjerg Kommunes hjemmeside her: https://www.esbjerg.dk/om-

kommunen/corona 
  
Lad os sammen passe rigtig godt på hinanden. 
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ANBEFALINGER TIL 
SMITTEFOREBYGGENDE TILTAG 
Regeringen har sammen med idræts- og foreningslivet udarbejdet anbefalinger til børn og unge i idræts- og 

foreningslivet i områder med høj smitte. 
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25.11.2021 

  

https://kum.dk/aktuelt/nyheder/anbefalinger-til-smitteforebyggende-tiltag
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/corona
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/corona


Indtil nu har der været anbefalinger til tiltag for børn og unge på børne- og 

undervisningsområdet i områder med lokal høj smitte. 

Sammen med idræts- og foreningslivet har regeringen nu også udarbejdet en række 

anbefalinger til idrætsforeninger, foreningsliv, herunder spejdere mv., musik- og 

kulturskoler mv. Anbefalingerne gælder, når et lokalområde har høje smittetal. 

Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat 

gennemføres, men regeringen opfordrer foreningerne til at have et øget fokus på 

smitteforebyggende foranstaltninger: 

Regeringens anbefalingerne er: 

• Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i 

svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten 

• Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer 

inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af 

aktiviteten. 

• Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre 

voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke 

mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter 

mv. 

KULTURMINISTER ANE HALSBOE-JØRGENSEN SIGER: 

”Smitten stiger i samfundet og blandt vores børn, der endnu ikke er vaccinerede. 

Derfor er der brug for konkrete anbefalinger til foreningslivet, så vi kan stoppe 

smittespredningen i områder med høj smitte og blive ved med at holde vores idræts- 

og foreningsliv åbent.” 

Fakta 

Grænseværdierne, der definerer høj lokal smitte, fastsættes af Sundhedsministeriet og 

er på nuværende tidspunkt følgende. 

Kommuner: 400 smittede pr. 100.000 indbyggere og mindst 20 smittetilfælde de 

seneste syv dage. 

Sogne: 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de 

seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3. 



Pr. 18. november 2021 er i alt 46 kommuner og 77 sogne over grænseværdierne. I 

uge 46 viste en rapport fra Statens Serum Institut, at der var 1.328 smittetilfælde per 

100.000 børn i aldersgruppen 6-11 år. For hele befolkningen er smittetallet på 388 per 

100.000 indbyggere ifølge rapporten. Det skal ses i lyset af, at vaccinerne kun blive 

tilbudt til børn fra 12-års-alderen. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16 

Seneste nyt om 
coronavirus 
Denne side opdateres løbende med nyt om, hvad der sker i Esbjerg 

Kommune. Det er også her, I kan finde information, hvis nogle 

områder er nødt til at lukke ned, hvis smitten stiger i et område af 

kommunen. 

 
Kontakt os 

Kontakt os 

Luk 

Esbjerg Kommune 

Torvegade 74 

6700 Esbjerg 

• 76 16 16 16 

• Skriv til Esbjerg Kommune 

• Se andre telefontider 

tel:76%2016%2016%2016
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=411
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/kontakt-esbjerg-kommune/telefontider-i-esbjerg-kommune


Situationen i Esbjerg Kommune 

Du kan finde yderligere oplysninger på den øvrige del af 
hjemmesiden. Her koncentrerer vi os om de områder, hvor der er 
ændringer, eller hvor der gælder særlige regler.  

Information in English 

You can find an English version of this web page here 

Bor du i Bramming, Tjæreborg eller Ribe? 

Smitten stiger i flere sogne i de tre omåder, og desværre er der nu så 
mange coronasmittede, at sundhedsmyndighederne har særlige 
anbefalinger til alle, der bor her: 

• Bramming Sogn 

• Tjæreborg Sogn 

• Ribe Domsogn 

Anbefalingen til alle , der bor i et af de tre områder, lyder:  

• Lad dig teste 

• Bliv vaccineret 

• Vær ekstra opmærksom på at følge 
Sundhedsstyrelsens generelle råd og anbefalinger 

Sådan kan vi forebygge, at smitten spredes 

• Husk at holde afstand 

• Vask eller sprit hænder ofte 

• Luft ud 

• Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer 

Mere information 

Læs anbefalingerne til dagtilbud, grundskoler, efterskoler og idræts- 
og foreningslivet områder med høj smitte  

https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/corona/corona-in-english
https://coronasmitte.dk/Media/637734555206582954/Anbefalinger%20til%20tiltag%20ved%20h%C3%B8j%20lokal%20smitte_20211125.pdf
https://coronasmitte.dk/Media/637734555206582954/Anbefalinger%20til%20tiltag%20ved%20h%C3%B8j%20lokal%20smitte_20211125.pdf

