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Af hensyn til fællesskabet
skal vi stå sammen i
corona-krisen
Coronavirussen har ramtDanmark.
Følgerne for den enkelte, der pådra-
ger sig coronavirus, er i langt de fleste
tilfældemeget begrænsede, heldigvis.
Men for svageligeældre, kronikere og
andremednedsat helbred kan smitte
med coronavirus have fatale konse-
kvenser. Også for vores samfund er
konsekvenserne alvorlige.
Virussen rummer en stor risiko.
Hvis virussen fik lov til at sprede sig
uhindret, ville der være en overhæn-
gende fare for, at vi ganske hurtigt
kom til at savne hospitalssenge,
respiratorer og sundhedspersonale.
Konsekvenserne ville i så fald ikke
kun ramme dem, som bliver smittet
med coronavirus, men også alle
andre, somhar behov for et tilgæn-
geligt sundhedsvæsen.
Håndteringen af smittefaren og
den trussel, den udgør for vores
samfund, har også konsekvenser.
For vores lokale erhvervsliv, som
brænder indemed produkter, som
ikke længere er efterspurgt. For spil-
lesteder, hoteller og restauranter,
sommister besøgende.

Coronavirus er en udfordring, som
kalder på ansvarlig handling fra os
alle. I Danmark har vi reageret ved
at tage situationenmeget alvorligt
og forfølge en ambitiøs strategi om
at forsøge at inddæmmeog forsinke
spredningen af virus så længe som
muligt, så de værste konsekvenser
kan afbødes. Situationen kalder også
på handling fra os alle sammen– i høj
grad også fra kommunerne. Alle kom-
muner har udarbejdet kriseberedska-
ber og er klar til at håndtere dennye
situation, vi befinder os i. Konsekven-
serne kan være omkostningsfulde,
men lige nu og her handler det omat
begrænse smitten bedstmuligt.
KL har et tæt samarbejdemed
sundhedsmyndighederne og oplever,
at der både nationalt og hos kommu-
nerne er stor opbakning til at finde
holdbare løsninger på både kort og
langt sigt. Det ermeget positivt at se,
hvor professionelt de danske sund-
hedsmyndigheder indtil videre har
ageret i situationen, og hvor godt vi
i fællesskab og på tværs af sektorer
samarbejder i en krisesituation.

Vi står i en ekstraordinær situation, som vi endnu
ikke kender udfaldet af, og vi skal forsøge at begrænse
de samfundsmæssige konsekvensermestmuligt.

Sådanmå det gerne fortsætte, så
vi forhåbentlig kommer ud på den
anden side på bedstmulig vis.
Situationen kalder også på ansvarlig
handling fra hver enkelt dansker.
For den påvirker os alle – og vi bærer
hver især et ansvar for at handle
med omtanke. Det gælder også vores
kommunalemedarbejdere – fra
hjemmeplejen og sygeplejen til de
mange bosteder, som hver dag skal
tage vare på dem, der rammes hår-
dest af coronavirus. Krisen er global,
men den skal i allerhøjeste grad
håndteres lokalt.
Vi står i en ekstraordinær situation,
som vi endnu ikke kender udfaldet
af, og vi skal forsøge at begrænse
de samfundsmæssige konsekven-
sermestmuligt. Det kræver, at vi
står sammen på tværs og alle tager
et ansvar for at håndtere de kom-
mende udfordringer. Vi skal dog
stå sammen på en lidt andenmåde
end vi plejer – nemlig ved at holde
afstand, så smitten spredesmindst
muligt. Her er det vigtigt, at vi viser
omtanke og samfundssind og ikke
kun tænker på vores egne behov.
Heldigvis er vi gode til at samarbejde
i Danmark. Bådemellem sundheds-
myndighederne og som ansvarlige
borgere. Vi harmødt en alvorlig
udfordring i coronavirus –men vi
møder den i fællesskab.•
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OMSORG • UDVIKLING • LÆRING

Concura er en nonprofit-fond der tilbyder:

• Specialiserede sociale ydelser til børn og unge 0-23 år

• Fleksible døgn- og dagtilbud

• Øget trivsel og livskvalitet

• Uddannelse og selvstændighed

TvejeMerløse 10 · 4300 Holbæk · Tlf.: 59 43 47 00
kontakt@concura.dk ·www.concura.dk
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• FAMILIEAFDELINGEN
- Støttet og overvåget samvær
- Familieorienterede indsatser
- Cool Kidsm.m.
- Familieinstitution

• SKOLE/DAGBEHANDLING
- STU

• AFLASTNING
-Weekend/hverdage
- Ferie/koloni
- Akut/individuelt planlagt forløb

• OPHOLDSSTED
- § 66 stk. 1 nr. 5, 8-18 år
- Efterværn til 23. år

• BOTRÆNING
- § 66 stk. 1 nr. 5, 16-23 år
- Efterværn til 23. år

• Hjalm
- Etmaritimt tilbud
-Målrettet præ-forløb til maritim
uddannelse

Trivsel i hverdagen...

På vej i livet...


