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REFERAT 
 
 

Velkomst v/Ole 
Ole bød velkommen. 
 
Seneste status på corona-smitte i Ishøj, herunder genåbning v/Rikke 
Rikke fortalte, at der var en kommunemodel og en sognemodel. Da vi er en lille kommune, 
er vi meget følsomme overfor kommunemodellen. Der skal kun et lille udsving til, før den 
vender. 
Det værste man kan forestille sig er, at der åbnes op og så der skal lukkes ned igen. 
Vi ligger meget tæt på grænseværdien på 200. I går lå vi på 182.  
Testraten er også faldet gennem de seneste 2 uger, der har været lidt forvirring ift. tests. 
Der er test i Kulturium uden tidsbestilling og også test med tidsbestilling og test-bus samt 
pop-up steder. 
 
Den lokale smitteopsporing kan se, at det er far eller mor, der tager smitten med hjem og 
så går det meget hurtigt med at smitte resten af familien. Der er flere tilfælde omkring, at 
folk ikke får opretholdt isolation. Nogle får information andre steder fra og får stykket de-
res egne retningslinjer sammen. 
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Der er ønske fra kommunen om bolig- og ejerforeningerne kan være med til at informere i 
jeres netværk omkring, at hvis der er en smittet i familien, så “lås døren”. Det går stærkt 
med at kunne sprede smitten videre.  
 
Nye smittetal kommer ud til bolig- og ejerforeningerne i dag. Vi får nu en gang om ugen la-
vet nogle kort og lægger dem op på kommunens hjemmeside, hvor der fremgår smittetal 
og antal beboere. Vi er begyndt at få lagt spildevandsprøver op på hjemmesiden også. Man 
kan også følge de bagudlæggende uger. 
 
Aldersmæssigt, er det pt. de 30-39 årlige, der ligger højest med smitten gennem flere uger 
og lige nu er der også flere mellem 20-29. Så det er de voksne og de unge voksne.  
 
Der har været snak omkring, hvor vidt butikker overholder retningslinjer og om der er 
mundbind, håndsprit mv., om der samler sig flere mennesker end der må. Der har været et 
samarbejde med politiet, hvor de har lavet ekstra opsyn med butikkerne i Ishøj. Når de har 
været der i uniform, så har der ikke været observeret nogen problemer. Så er de også trop-
pet op i civilt tøj og melder tilbage, at retningslinjerne bliver overholdt. 
 
I denne uge har vi haft besøg af 6 og i næste uge bliver det 10 unge mennesker fra regio-
nen. De er i bycenteret bl.a. ved Bilka og ved tidligere kiropraktor, hvor de er i dialog med 
borgerne om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har en positiv test. 
 
I smitteopsporingen har man fundet ud af, at det for nogle er svært at opretholde isolation 
derhjemme. 
 
Der har været lidt udfordringer med tilgængelighed på test-stedet med tidsbestilling, det er 
ikke så nemt at løse og man har prøvet med skiltning. Borgere med barnevogn eller tilgæn-
gelighedsbehov må gerne komme ind ad udgangen, så de ikke skal ind gennem byhaven, 
da ruten er ensrettet. 
 
Ole nævnte, at der lægges op til, at hvis man er færdigvaccineret, så behøver man ikke at 
gå med mundbind. Anbefalingen er dog, at man fortsat bruger mundbind i centeret. 
 
Pernille nævnte, at Amier havde lagt op til en konkurrence ift. at blive testet blandt de unge 
og spurgte, om der var blevet kigget på det. Rikke bekræftede, at der arbejdes på det og at 
det er klar på mandag. 
 
Thomas nævnte, at kommunekort med antal smittede var rigtig godt og med det i hånden 
var der ikke behov for at få SSI kort. Han efterspurgte, at det ville være rart, hvis kommu-
nen sendte information ned til boligforeningen, der var ramt, så der kunne sørges for eks-
tra rengøring. 
Thomas spurgte også om etnicitet, hvordan det så ud og om der stadig var en overvægt 
blandt tyrkere? Tog folk imod tilbud om at blive isoleret? Det er jo ret vigtigt. 
Rikke svarede, at det aktuelle billede var, at der var en overvægt af borgere med tyrkisk 
herkomst på ca. 34 %, dansk herkomst 29 % og 11,5 % med pakistansk herkomst. 
Rikke svarede, at folk kun i lille udstrækning tog imod tilbud om isolation, det var svært for 
folk at skille familien ad. Ganske få takkede ja til det. Samt går det lynhurtigt, når først smit-
ten er kommet ind ad døren. For faktisk er man begyndt at smitte hinanden, inden man 
overhovedet opdager, at man er smittet. 
 



 
 
 

 

Dorthe nævnte, at der på corona ambassadør mødet blev talt om at få nogle plakater op i 
opgangene omkring det her med isolation. Rikke bekræftede, at det var i gang. 
 
Henrie spurgte til, at Rikke sagde, at tallet var faldet, men han så en stigning på hjemmesi-
den. Rikke sagde, at det var faldet til 182 og tallet er måske ikke var kommet op endnu. 
 
Henrie spurgte ift. udmelding omkring, at man efter 2. vaccine ikke behøver gå med mund-
bind. Ole svarede, at det var regeringens planer.  
Henrie nævnte, at en beboer i gadekæret skulle testes ved bussen og var der kl. 8. De folk,, 
der var der, stod udenfor og stod uden mundbind og åbnede først 25 min senere. Ole 
sagde, at han selv havde oplevet det og han ville melde det videre til regionen, at de skal 
være præcise. 
 
Test og vaccination i Ishøj v/Rikke 
Thomas spurgte til, om kommunen stadig fulgte spildevandsprøver og om de stadig kunne 
bruges? Han syntes, det var fint, at de endelig var lagt ud på hjemmesiden. Rikke svarede, 
at det gik godt og der var lagt en status ud på FB her til morgen. Lige nu lå det på et fornuf-
tigt niveau. Kommunen bruger det på den måde, at vi forsøger at informere bolig- og ejer-
foreninger, når der er smitte i særlige områder.  
Thomas sagde, at det var dejligt at Ishøj kunne være med til at bidrage på landsplan ift. 
dette projekt. 
 
Pernille sagde, at det med, at de færdigvaccinerede kan gå ud uden mundbind, ikke er ved-
taget endnu. Dertil er det et dårligt signal at sende til andre, da folk vil tro, at nogle er lige-
glade. Det med at man ikke åbner til tiden eller overholder tiderne, er der en grund til, da 
prøverne ikke kan scannes, da det er en langsom proces. 
 
Dorte nævnte, at folk ikke var mødt ind til tiden og derfor kunne man ikke igangsætte tests. 
Derfor havnede flere nede hos dem. Ole sagde tak for at Svanereden tog imod så mange 
ift. test. 
 
Mht. vaccinationer oplyste Rikke, at der stadig var et godt stykke vej. Aktuelt er det alders-
gruppen 65-74 årlige, der er igang med at blive sendt invitationer ud til. Meldingen er, at 
det går godt i ishøj vaccinationscenteret. Dog udnyttes kapaciteten ikke fuldt ud. Det skal vi 
kigge på, om vi kan hjælpe med, så flere kommer og bliver vaccineret her. Pga. aldersforde-
lingen vil det være sådan, at vi er en af de seneste kommuner til at blive vaccineret. 
 
Thomas spurgte til, om man kunne lave en skæv fordeling, således at der sendes flere vac-
ciner til Ishøj og færre til fx Læsø. Ole siger, at vi har nævnt det mange gang, dengang vi var 
meget smittede for at få flere vaccineret der. Men der er aldrig modtaget svar på det og 
det har man ikke ville ændre. 
Kåre fortæller, at vi havde den pointe med i det brev, vi skrev videre og tager det med også 
i taskforce sammenhæng, men det er svært på landsplan.  
 
Pernille sagde, at det også havde en stor betydning ift., hvor man arbejder henne. Det ville 
være mere hensigtsmæssigt at vaccinere efter den del.  
 
Rikke fortalte, at testraten er faldet og den vil vi gerne have op. Kommunen har fået en eks-
tra test-rate i denne uge og næste uge. Håber at der kommer en mulighed pr. 1. maj og re-
sten af maj. 
 



 
 
 

 

Henrik sagde, at der er usikkerhed om tiden til andet stik er udsat? Ole bekræftede, at man 
skal holde fast i de tider, man har. Og at var en god ide at melde det ud. 
 
Kåre sagde, at kommunen har fået en forespørgsel fra regionen ift. at forlænge anvendelse 
af Ishøj Idrætscenteret indtil 31. August nu istedet for juni med. Den er op politisk og for-
ventes at blive tiltrådt. Der er dog nogle konsekvenser ift., at brugerne af idrætscenteret 
ikke vil kunne anvende lokalerne. Det er en konsekvens af, at vaccinerne ikke er kommet så 
hurtigt som forventet. 
 
Status på fælles initiativ med lokale corona-ambassadører v/Berit 
Berit fortalte om arbejdet med Corona ambassadører, at der var omkring 15 ambassadører 
nu. Især de sidste par dage var der kommet flere til. Der blev rakt ud alle de steder, kom-
munen kunne komme i tanke om, både etniske og fritids foreninger og forebyggelse.  
 
Opgaven med at få flere med fortsætter. Der var et intro-møde i forgårs, som først var 
planlagt til i fredags om morgenen, dog var der ikke stor opbakning til det, så derfor blev 
mødet flyttet til om eftermiddagen, hvor der var flere tilmeldinger, men på selve dagen var 
der et stort frafald. Det var godt møde og der komme mange gode bud på aktiviteter, som 
kunne sættes i gang. 
Fx ift. udfordringer med at holde isolation, kunne der gøres yderligere ift. familier, der er 
smittede, kan man hjælpe med indkøb, lufte hund mv. Dertil pop-up møder med læger ift. 
etniske minoriteter lokalt, så det kunne fremhæves, hvorfor det er vigtigt med vaccination.  
 
Til mødet var der besøg fra Iman fra Urban-planen i Københavns Kommune, som fortalte 
om indsatser, de har der samt hvordan de har grebet det an hos dem. Hun er en ressource-
person, som kommunen vil prøve at trække på fremadrettet.  
 
Der er opmærksomhedspunkt omkring, at de flyers blev lagt ud til at starte med var lidt for 
poleret ift. bidrag fra de enkelte. Det er taget til efterretning og der er ønske om at kommu-
nikere for at nå ud bredt, dog er der rammer for kommunikationen, når der er tale om en 
offentlig myndighed. Kommunen ønsker ikke at være dem, der censurerer noget og som 
ambassadør så kan man kommunikere på egen måde på FB og også, når de er ude og kom-
munikere til folk. 
 
Seancen i onsdags blev optaget og vi prøver at få den fil ud til alle ambassadører, så de 
også kan se intro-mødet. Det fremtidige kommunikationsmiddel bliver en lukket Facebook 
gruppe, hvor vi vil gøre en hurtig og effektiv indsats for at få folk meldt ind. Der vil vi også 
fortælle nyheder mv. Der kan følges med i, hvad foregår der i det regi. Vi opfordrer bolig- 
og ejerforeningerne til at melde ind, så I kan følge med, hvad der sker på denne initiativ. 
 
Pernille fortalte, at man godt kan få hjælp af røde kors til at handle mv. Det kunne være 
godt, at man i smitteopsporingen kunne give numre til fx thomas og jens, hvis I har brug for 
at handle. Dvs. hvordan formidler man kontakten mellem dem, som er smittet og dem, 
som kan hjælpe. 
Pernille spurgte til udmelding omkring FB gruppen. 
Berit svarede, at vi kan sende et navn ud på Facebook-gruppen med materialet i dag. 
Dorte havde allerede sendt en anmodning og nævnte, at det var nogle gode initiativer fra 
Iman til mødet. 
 
Trine leder af helhedsplanen i Vejleåparken fortalte, at der er kommet 3 nye corona-am-
bassadører. Mange var interesseret, men det er Ramadan og det trækker noget energi. 



 
 
 

 

Hun synes, det lød som nogle gode ideer, der havde været oppe at vende på det møde og 
spurgte til, hvordan bliver corona ambassadører støttet fremadrettet. Hun synes, det lød 
godt med en Facebook gruppe for at få dialog og sparring mellem ambassadører og kom-
munen og blive klædt på. 
Berit fortalte, at kommunen lige nu var søgende overfor, hvordan disse møder kunne hol-
des på en smart måde, så folk havde lyst til at deltage. Kommunen holder gerne et møde 
til, hvis der er opbakning og interesse for det. 
 
Dorte foreslog, at man måske skulle vente til den anden side af Ramadanen og kl. 17 er 
bedre, ift. at folk arbejder og skal have en chance for at komme hjem. 
 
Eventuelt 
Wagn nævnte, at rigtig mange indvandrer mænd var meget bange for at få den sprøjte og 
spurgte, om der kunne gøres noget der? Ole svarede, at det vil være et problem, hvis 
mange ikke bliver vaccineret og det måtte kommunen se, hvad der kunne gøres ved.  
 
Dorte nævnte, at der er mange, der er bange for at blive vaccineret. Hun har selv boet i 
Saudi Arabien i 15 år og der ville folk heller ikke vaccineres. De er ikke vant til det og har 
ikke viden omkring, hvor vigtigt det er. Dertil havde hun også hørt, at folk ser lokal tv og får 
forkerte informationer om at det er farligt og derfor er det vigtigt at få information ud om, 
at det ikke er farligt og informere om det.  
 
Pernille nævnte, at man skulle få nogle læger til at gå ud og informere om det på de for-
skellige sprog. 
 
Trine var enig i, at det er bedst, at få fagfolk til at informere om det, men hvis man udruster 
ambassadørerne med viden omkring det, så kan de også bruges til at dele den viden.  
 
Kåre foreslog, at man måske kunne man lade nogle af ambassadørerne vaccinere eller fx en 
som Wagn, så virker det bedre på de andre som forbilleder. 
 
Thomas foreslog et indslag på tv-ishøj med coronaambassadører, der vaccineres. 
 

 
 


