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Kære borger i Helsingør Kommune
For blot en uge siden skrev jeg til dig og fortalte, at corona-virussen er kommet
til Danmark, at det er en alvorlig situation, og opfordrede til, at vi hjælper
hinanden. Den opfordring kan jeg kun gentage.
Situationen nu en uge senere er langt mere alvorlig. Fra i dag fredag den 13.
marts lukker skoler og dagtilbud foreløbig i to uger, arbejdspladser landet over
lukker ned og hundredetusindevis af offentlig ansatte sendes hjem, hvor dem,
der har mulighed for det, arbejder hjemmefra. Fokus er nu primært på vores
sundhedsvæsen og at få flest mulige ressourcer flyttet tæt på vores sårbare og
ældre medborgere. Dertil forbereder kommunerne sig på en situation, hvor
sygehusvæsenet bliver presset, da det også vil påvirke deres drift.
Den indsats har vi også et stort ansvar for i Helsingør Kommune. Både på
socialområdet med udsatte borgere og på ældreområdet er medarbejderne en del
af kriseberedskabet og rykker nu sammen om de borgere, der har allermest brug
for os. Ressourcer i alle kommunens centre prioriteres til de udsatte områder.
Kommunens krisestab, med mig som borgmester i spidsen, mødes dagligt og
tager stilling til situationen. Nye tiltag og beslutninger meldes løbende ud på
Helsingør Kommunes hjemmeside, www.helsingor.dk, ligesom vi også informerer
via kommunens facebook.
Jeg vil gerne rette en appel til alle kommunens borgere, der måtte have en
sundhedsfaglig baggrund og endnu ikke er en del af kommunens kriseberedskab.
Fx læger, sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter samt medhjælpere,
der for nylig er gået på pension eller har andre jobfunktioner i dag. Vi har virkelig
brug for jer! I det omfang I har mulighed for at bidrage, må I meget gerne
henvende jer til Center for Sundhed og Omsorg på so@helsingor.dk.
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