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Hvirring sogn lukker ned på grund af højt
smittetal
Kun 5 dage efter nye nationale regler om lokal nedlukning rammes Hvirring sogn af høje smittetal for COVID19 og skal derfor lukkes ned.
Reglerne om nedlukning gælder de fysiske enheder og bygninger, der ligger i
sognet. Da Rask Mølle ligger i Hvirring sogn, betyder nedlukningen, at Rask
Mølle skole lukkes. Det sker fra og med mandag den 19. april.
Derudover lukker lokaler og udendørs anlæg, hvor der udøves idræts-, fritidsog foreningsaktivitet, for eksempel fodboldbane. Det sker fra lørdag den 17.
april.
Dagtilbud i form af børnehaver og dagpleje lukker ikke, og der vil således
fortsat være mulighed for at få passet de mindre børn. SFO’en lukker, men
her vil være mulighed for nødpasning.
Nedlukning gælder alene aktiviteter og fysiske anlæg i selve sognet. Borgere
må derfor gerne bevæge sig ind og ud af sognet.
Nedlukningen gælder så længe sognet opfylder alle de 3 kriterier, der er opstillet nationalt. Det handler om det såkaldte incidenstal (antal smittede pr.
100.000), der maksimalt må være 400, antal nye smittede indenfor 7 dage,
der maksimalt må være 20 og smitteprocenten, som maksimalt må være 2%.
Alle tre faktorer skal være opfyldt på en gang.
Når minimum en af faktorerne ikke har været opfyldt i syv dage, ophæves
nedlukningen den følgende dag.
Chef for Læring, Marianne Berthelsen, fortæller:
”Smitten er koncentreret omkring tre klasser på Rask Mølle skole, og derfor er
vi ret fortrøstningsfulde i forhold til situationen. Klasserne har været sendt
hjem siden tirsdag, og der er stor forståelse og opbakning fra lokalområdet.”
Samtidig med indførsel af reglerne om nedlukning på sogneniveau gælder en
ny regel for kommunen samlet set, nemlig at hele kommunen skal lukkes,
hvis der er et samlet incidensniveau på 200. Det vil gælde samme enheder.
Som kommune er Hedensted stadig et stykke fra tvangsnedlukning, idet tallet
aktuelt er 79. Uden testkorrigering er det aktuelle tal 160. Et testkorrigeret tal
indebærer, at der i beregningen af incidensen tages højde for, at der netop nu
testes langt flere end normalt.
Udviklingen kan følges på hedensted.dk/corona.
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