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Indstilling fra Epidemikommissionen
Emne

Ophævelse af nedlukningen af serveringssteder i og omkring Jomfru Ane Gade i
Aalborg Kommune

Anmodende minister

Erhvervsministeren

Andre relevante
ministerier
Problemstilling

Sundhedsministeriet
Epidemikommissionen har d. 1. juni 2021 indstillet, at der på baggrund af
Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige vurdering af smittesituationen
sker en nedlukning af serveringssteder i udvalgte områder i og omkring Jomfru
Ane Gade i Aalborg Kommune. I forlængelse heraf blev iværksat nedlukning af
serveringsteder på Jomfru Ane Gade og Jomfru Anes Gård. Nedlukningen var
fastsat til 14 dage og udløber pr. 17. juni 2021.
Status for smitteudviklingen i de nærtliggende sogne er:
-

Vor Frelser Sogn nåede de daværende grænser for nedlukning efter den
automatiske model den 24. maj 2021 med en incidens på 659,31, 43
smittede og en positivprocent på 2,71. Den 2. juni 2021 var incidensen
over 900, antallet af smittede 59 og positivprocenten 3,93. Vor Frelser
Sogn har den 14. juni været under nedlukningsparametrene i fire dage.
Incidensen i sognet er d. 14. juni opgjort til 260,7 per 100.000
indbyggere.

-

Budolfi Sogn nåede de nuværende grænser for nedlukning den 30. maj
2021 med en incidens på 804, 58 smittede og en positivprocent på 3,02.
Den 4. juni 2021var incidensen over 1800, antallet af smittede 22 og
positivprocenten 7,86. Budolfi Sogn har den 14. juni været under nogle
nedlukningsparametrene i fem dage. Incidensen i sognet er d. 14. juni
2021 opgjort til 249 per 100.000 indbyggere.

-

Vor Frue Sogn nåede incidensgrænserne den 4. juni 2021 med en
incidens på 696,4 samt 50 smittede og en positivprocent på 3,44. Den
11. juni havde Vor Frue Sogn været under nedlukningsparametrene i syv
dage og er således genåbnet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har iværksat forskellige indsatser i Aalborg
Kommune, herunder i de nedlukkede sogne, hvor styrelsen løbende har haft
dialog med kommunen ift. sparring omkring indsatser ud fra analyser af data fra
Statens Serum Institut (SSI) og smitteopsporingen, ligesom styrelsen har bestilt
rapporter fra SSI med supplerende data bl.a. vedrørende de nedlukkede sogne.
Derudover har styrelsen deltaget i et møde med kommunen og
uddannelsesinstitutioner med henblik på kommunikation til de unge. Styrelsens
testambassadører har været ude på uddannelsesinstitutionerne, og der har været
ekstra PCR-kapacitet.
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Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at nedlukningen af serveringssteder i og omkring
Jomfru Ane Gade ophæves efter udløbet af 14 dages nedlukning.
Epidemikommissionen lægger i den sammenhæng vægt på, at der fortsat er
opmærksomhed på lokalt at understøtte overholdelse af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om smitteforebyggelse, og at der fortsat er
dialog med serveringsstederne i området.

