Nye tiltag i Hovedstadsområdet

Skole og uddannelse

Arbejdspladser
Alle arbejdspladser

Offentlige og private arbejdsgivere i de nævnte
kommuner opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør
dette.

Relevante jobfunktioner, som i stort omfang kan arbejde hjemme, er fx administrativt personale, sagsbehandlere uden borger- eller kundekontakt, ansatte inden for serviceområdet samt jobfunktioner,
hvor borger- eller kundekontakt kan holdes gennem
digitale kanaler. Der er ikke tale om en udtømmende liste.
Offentlige arbejdspladser

Offentlige arbejdsgivere opfordres endvidere til at
vurdere, om opgaver, der forudsætter fysisk fremmøde, kan udskydes til efter nytår og i givet fald
gøre dette.

Tilsvarende opfordres jobcentre og andre arbejdspladser, der varetager opgaver med tilsvarende
borgerkontakt, til i videst muligt omfang at etablere
fleksible rammer for aktiviteterne og mulighed for digital kontakt med henblik på at minimere det fysiske
fremmøde.
Statslige arbejdspladser

For så vidt angår statslige arbejdspladser har der siden efteråret været en restriktiv tilgang til fysisk
fremmøde. I perioden frem mod jul vil der være fokus på yderligere opstramning, så færre møder fysisk på arbejde.

Skole, ungdoms- og voksenuddannelse

Forbud mod undervisning på tværs af klasser i
grundskolen.

Ingen undervisning og aktiviteter på tværs af klasser på ungdoms- og voksenuddannelser.

Musik og idrætstimer bør aflyses på ungdoms- og
voksenuddannelser.

Spisning bør foregå i klasser og ikke fælleslokaler.

Skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med
symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring,
afstand mv.
Videregående uddannelse

Digital undervisning på videregående uddannelser,
når det er muligt.

Skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med
symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring,
afstand mv.

Børn og fritid




Muligheden for at være op til 50 personer til stede
ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge
op til 21 år finder ikke anvendelse i perioden fra 7.
december 2020 til 2. januar 2021.
Der må herefter som udgangspunkt i denne periode
kun være 10 personer til stede på samme sted
samtidig i idræts- og foreningsaktiviteter.

Butikker og handel









Færre kunder pr. kvadratmeter i store butikker,
storcentre, stormagasiner mv. (gælder i hele landet).
Skiltning af antal kunder tilladt i lokalet i detailhandlen (gælder i hele landet).
Ensretning i store butikker, storcentre og stormagasiner (gælder i hele landet.
Opfordring til juleindkøb én person ad gangen.
Længere åbningstider med mindre trængsel.
Indkøbsvogne anbefales frem for indkøbskurve for
at skabe afstand.
Indkøbsvogne og -kurve sprittes af
efter brug.
Ensretning i gågader. m.fl.
Se den samlede liste af tiltag
i Hovedstadsområdet i bilag 1 til sidst.
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