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Hvad er en corona-ambassadør?
En corona-ambassadør er en Ishøj-borger, som har lyst til 
at gøre en ekstra indsats for, at andre Ishøj-borgere forstår 
og efterlever de regler og rammer, der gør, at Ishøj kommer 
igennem corona-krisen og kan genåbne lokalsamfundet. 

Det kræver først og fremmest, at vi får nedbragt de alt for 
høje smittetal i området. Derfor opfordres borgerne igen og 
igen til at tage en test, så vi kan få brudt smittekæderne i 
Ishøj.

Som corona-ambassadør er man del af et korps af am-
bassadører som alle - på forskellig vis – arbejder for at få 
nedbragt smitten mv. 
Som corona-ambassadør er man ansvarlig for at igangsæt-
te og gennemføre forskellige tiltag og aktiviteter – gerne i 
samarbejde med andre ambassadører. 
Aktivitetsniveauet tilpasses efter den tid, man har til rådig-
hed som ambassadør. Deltagelse sker på frivillig basis. 

Hvad laver en corona-ambassadør?
Bolig- og ejerforeningerne og Ishøj Kommune 
(Dialogforum) har beskrevet en række aktiviteter som 
inspiration til,  hvordan man kan bidrage. 
Eksempelvis kan man indgå på trykt informationsmateriale 
med budskaber om at lade sig teste, overholde isolation, 
benytte sig at tilbud om vaccination mv. Eller ringe på 
dørklokker i det lokale boligområde, når testbussen er på 
besøg mv. 

Som corona-ambassadør kan man også opleve at blive 
kontaktet af enten Ishøj Kommune og/eller en bolig- eller 
ejerforening med en konkret og afgrænset corona-aktivitet, 
som skal løses. Man har altid mulighed for at takke nej 
til deltagelse, såfremt man ikke har tid eller mulighed det 
pågældende tidspunkt. 

En vigtig del af arbejdet er at skabe maksimal synlighed. 
Derfor opfordrer vi til, at man som ambassadør er meget 
aktiv på de sociale medier og bruger sit ansigt og sin stem-
me til aktivt at række ud efter andre medborgere i Ishøj.     

Velkommen til Ishøjs lokale corona-ambassadørkorps. Ambassadørkorpset 
er et samarbejde mellem bolig- og ejerforeninger og Ishøj Kommune. 

Som frivillig i vores ambassadørkorps er du en vigtig del af arbejdet med at 
sikre, at Ishøj kommer sikkert igennem corona-krisen og igen kan genåbne 
lokalsamfundet. 

Tak, fordi du vælger at gøre en indsats!

Praktiske informationer

Alle kan melde sig til corona-ambassadørkorpset. 
Tilmelding sker via mail til coronaambassador@ishoj.dk. 

Du opfordres desuden til løbende at holde en tæt kontakt med din lokale bolig- eller ejerforening. 
Ishøj Kommune står for koordinering af indsatsen og kan desuden hjælpe med tryk af informations- 
materiale mv. ved behov.

Som corona-ambassadør får du udleveret et badge, der kan hæftes på jakke/overtøj, og som du bedes 
anvende, når du er ude i ærinder som ambassadør. 
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