Forståelige restriktioner efterlyses fra regeringen og at de må give
mening for befolkningen

Læserbrev i Randers Netavis, den 23.2.2021 af Flemming Østergaard,
Medlem af KD´s hovedbestyrelse
Det er nu kommet så vidt, under corona restriktionerne, at der er nogle selvstændige
som ikke ser anden udvej end at forsøge at åbne deres forretning og virksomhed op
for at kunne forsørge sin familie og jeg forstår deres frustration. For hvordan kan det
være at fx varehuse som ikke kun sælger dagligvarer godt må sælge beklædning og
elektronik – tv- iPad mobil m.v. alt imens andre butikker ikke må selvom man
overholder antal kunder og anvender brugen af værnemidler osv. ?
Hvad er forskellen på, at kunne handle i et varehus og på at gå ind i en butik når man
overholder antallet af personer og brugen af mundbind, afspritning m.v. ? Er
smitterisikoen større i en mindre forretning med få kunder end i et varehus med
antalsmæssigt langt flere kunder? Det giver simpelthen ingen mening.
Hvorfor skulle skolerne for de større børn og for den sags skyld også gymnasier ikke
kunne genåbnes hvis alle bruger mundbind og andre værnemidler og fx med test 2
gange om ugen? I Østrig åbnede de skolerne den 8. februar under forudsætning af at
eleverne to gange om ugen kan fremvise en negativ lyntest. En sådan tilgang støttes
også fra fagligt hold af virolog på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan. Det er
komplet uforståeligt at regeringen og dens støttepartier ikke ser på de muligheder
fremfor firkantede restriktioner.
Hvorfor vil en frisør ikke kunne åbne op når der bruges mundbind, visir, ”rumdragt”
m.v. og når der fx. kun er et vist antal kunder i lokalet under hensyntagen til m2 og
hvis frisøren spritter af for hver kunde m.v. ? Og jeg kunne blive ved.
Regering kom nu ind i kampen og se på muligheder frem for begrænsninger når nu
smittetallet er omkring 1. Se dog også på om der kan ske en åbning regionalt/lokalt
og så følg udviklingen næsten time for time. Men regering hold dog op med at så

fodslæbende under dække af hensyn folkesundheden. Og ja vi skal opføre os klogt og
tage Corona alvorligt for det er en modbydelig virus – og ja vi skal være agtpågivende
overfor at smittetallet ikke igen ”stikker af” men være dog åben overfor de
muligheder der rent faktisk er tilgængelig med test m.v. for en delvis åbning af
samfundet – regionalt såvel lokalt.

