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Se nærmere detaljer og eventuelle undtagelser på coronasmitte.dk

Forsamlinger
Loft på forsamlinger på 10 personer. Det 

gælder også private fester, der holdes uden 
for private boliger og haver. 

Mobilitet
Beboere i de syv kommuner opfordres kraftigt til ikke at 
krydse kommunegrænser, undtaget ved væsentlige og 

uopsættelige hensyn. Alle andre opfordres kraftigt til ikke at 
besøge de nævnte kommuner.

Massiv testindsats 
Alle med bopæl i de nævnte kommuner opfordres 

til at blive testet. Der følger lokale udmeldinger, 
som man bør afvente.

Arbejdspladser
Offentlige og private arbejdspladser opfordres kraftigt 

til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske 
funktioner. Offentlige og private arbejdspladser uden for de 
pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte 

med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager 
kritiske funktioner, hjem.

Dagtilbud, grundskole og 
ungdomsuddannelser mv.

5.-8.-klasser sendes hjem til fjernundervisning. Øvrige 
klasser kan have fremmøde, men med skærpet fokus på at 

holde afstand, hygiejne mv. Fremmøde reduceres til 50% på 
ungdoms- og voksenuddannelser mv.

Videregående uddannelser mv.
Studerende med bopæl i en af de nævnte kommuner 

overgår til digital undervisning og eksamen uden 
fremmøde. Det gælder også for studerende på 

videregående uddannelser i Aalborg, der har bopæl i de 
berørte kommuner.

Restauranter, caféer mv.
Skal lukke for servering til 

indtagelse på salgsstedet (dog med 
mulighed for take-away).

Barer, værtshuse mv.
Skal lukke for servering til 

indtagelse på salgsstedet (dog med 
mulighed for take-away).

Kulturinstitutioner
Alle kulturinstitutioner og lokaler, hvor der udøves 

kulturaktiviteter, lukkes for offentlig adgang. Det gælder 
både inden- og udendørsarealer.

Idræts- og fritidsfaciliteter
Indendørs lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- 
og fritidsaktiviteter, lukkes. I udendørsaktiviteter må 

der max deltage 10 personer.

Professionel idræt
Undtagelsen ved arrangementer på op 

til 500 siddende gæster fjernes. Således 
lukkes der for tilskuere.

Kollektiv transport 
Der lukkes for kollektiv persontrafik med fx bus, tog og 

færge ind og ud og på tværs af de nævnte kommuner, dog 
ikke for kørsel med skolebus og lignende.

De syv kommuner er Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, 
Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerland. 

Gældende fra 9. november 2020 undtagen restriktioner for restauranter, 
caféer, barer, værtshuse mv., der gælder fra 7. november 2020

Nye restriktioner  
og anbefalinger i syv 
nordjyske kommuner


