
8 NORDJYSKE Stiftstidende Fredag 21. maj 2021...

Nordjylland
AALBORG  •  VENDSYSSEL  •  HIMMERLAND  •  THY/MORS

�

�

Nordjyllands Politi fra i dag, torsdag, indført et såkaldt coronahotspot i Jomfru Ane Gade. I weekenden vil politiet holde ekstra godt øje 
med nattelivet i Aalborgs festgade, og hvis anvisningerne ikke bliver fulgt, kan politiet udstede et opholdsforbud. Arkivfoto: Bente Poder

Af Julian Drud
Sørensen
jds@dnmh.dk

AALBORG: Smitten stiger. Og-
så i Aalborg Kommune, hvor 
incidenstallet torsdag krav-
lede op over 200. 

Værst ser det ud blandt 
den unge gruppe fra 20 til 
29 år, hvor der har været 172 
konstaterede smittetilfælde 
inden for de seneste syv da-
ge. I alt i kommunen har der 
været 443. 

Torsdag indførte politiet et 
såkaldt coronahotspot i 
Jomfru Ane Gade. I weeken-
den vil politiet holde ekstra 
godt øje med nattelivet i Aal-
borgs festgade, og hvis an-
visningerne ikke bliver fulgt, 
kan politiet udstede et op-
holdsforbud. 

Flittige gæster i testcentrene 
Men kigger man på testhyp-
pigheden, er det faktisk de 

18-29-årige, der er duksene. 
Her er 85 procent blevet te-
stet inden for den seneste 
uge. Det viser en Panel 
Nordjylland-undersøgelse, 
som Jysk Analyse har foreta-
get for Det Nordjyske Medie-
hus. 

Det høje tal skyldes natur-
ligvis, at det kræver en frisk 
og negativ test, hvis man vil 
have adgang til caféer, bio-
grafer, spillesteder, barer og 
uddannelsesinstitutioner. 
Regler, der har størst betyd-
ning for de yngre befolk-
ningsgrupper. 

Men resultatet glæder alli-
gevel Jan Nielsen, der er di-
rektør for Ældre- og Handi-
capforvaltningen og ansvar-
lig for coronaindsatsen i 
Aalborg Kommune, som har 
udtrykt bekymring over 
smitteudviklingen. 

- Det viser jo, at de unge 
gør alt det rigtige i forhold til 
at blive testet ofte, og det er 
en vigtig forudsætning, siger 
han. 

Men ifølge Jan Nielsen er 
en høj testhyppighed ikke 
nødvendigvis længere det 
stærkeste redskab, når det 
gælder smittebekæmpelsen 
hos de yngre grupper. 

- Man kan altid ønske sig 
endnu højere testprocenter, 
men jeg er ikke sikker på, det 
er der, vi finder gevinsterne 
lige nu. Det er andre tiltag, vi 
skal fokusere på, siger han 
og uddyber: 

- Først og fremmest hand-
ler det om, at man ikke skal 
stimle sammen i store grup-
per. Og så er der er jo stadig 
en række velkendte restrik-
tioner, som skal overholdes. 
Også selvom man er på 
værtshus.

 Jan Nielsen medgiver, at 
det kan være svært en fredag 
eller lørdag nat i Jomfru Ane 
Gade. Men han er ikke i tvivl 
om, at det betaler sig at blive 
ved med at gøre de yngre 
grupper opmærksomme på 
problemet.  

- Vi ved fra tidligere kam-

pagner, at det virker. Vi ple-
jer at kunne se effekten i
løbet af syv-ti dage, siger 
han. 

- Ikke overstået endnu
Han understreger, at det ”ik-
ke er et forsøg på at hænge 
nogen ud”, men derimod en 
opfordring til den unge 
gruppe om at holde fast. 

- Vi skal stadige fortælle, at 
covid-19 er iblandt os. Det er 
ikke overstået endnu, og der 
kommer til at gå en rum tid, 
før vi er på den anden side, 
siger Jan Nielsen og fortsæt-
ter: 

- Og med den britiske va-
riant og dens afarter, skal vi 
nok ikke forvente, at vi vil 
opleve samme nedgang i 
smitten, som vi gjorde sid-
ste sommer. Så hvis vi lige 
kan få det sidste nøk med - i 
forhold til at holde sig til 
den samme gruppe, holde 
afstand, spritte af og så vi-
dere - kan vi komme rigtig 
langt. 

Smitten stiger blandt unge,
men testaktiviteten fejler intet 
CORONA: Det er de yngre befolkningsgrupper, der driver epidemien,
men det er ikke, fordi de ikke bliver testet, viser Panel Nordjylland- 
undersøgelse. Spørgsmålet er bare, om det stadig er det vigtigste
våben i smittebekæmpelsen

 » Vi skal stadige fortælle, at covid-19 er iblandt
os. Det er ikke overstået endnu, og der kommer
til at gå en rum tid, før vi er på den anden side.
JAN NIELSEN, direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen og ansvarlig for coronaindsatsen i Aalborg Kommune


