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Муніципалітет Ґульдборґсунд:
Розташований між Копенгаґеном, Гамбурґом та
Берліном

Муніципалітет Ґульдборґсунд в Данії
• Об’єднав 6 малих
муніципалітетами в рамках
реформи національної
влади у 2007 р.

• Типовий сільський
муніципалітет
• Площа 903 км2, 11 місце з 98
муніципалітетів.

• Наслення 61.000, 23 місце з
98 муніципалітетів
• Головне місто: Нікобінґ 20.000 жителів.
• Половина населення
проживає у селах та сільській
місцевості
• Загальний муніципальний
бюджет : 710 млн євро. =
11.600 євро/на мешканця.

Два нових мости
У 2023 р.: Міст
Сторстром на північ
до Копенгагена

У 2029 р.
Фемарнбельтський
тунель у напрямку
Гамбурґа

Історія зараження COVID-19 у Ґульдборґсунді
Перше випадок в Данії: 27 лютого – Перша смерть від COVID-19: 11 березня
Загальна смертність в Данії станом на 28 травня: 565 (97 летальних випадків на мільйон
населення)
Загальна кількість випадків у Данії станом на 28 травня: 12.000
У муніципалітеті Ґульдборґсунд зареєстровано лише 86 випадків COVID-19.
Дуже низька або ж взагалі відсутня смертність від COVID-19 в Ґульдборґсунді (Немає даних на
рівні муніципалітетів)
У сільських районах Данії низький ризик інфекції. Більшість заражень COVID-19 зареєстровано
в районі Копенгаґена, 320 із 565 летальних випадків.
Прем'єр-міністр «закрив» країну 11 березня, і вже з наступних днів:
Було закрито дитячі садочки, школи та всі заклади освіти.
Усі держслужбовці (на рівні держави, регіону та муніципалітету) відправлені додому, за винятком
осіб, задіяних у виконанні критично важливих завдань (напр., медичні працівники)
Було закрито усі заклади дозвілля, вуличні події, торгові центри та нічне життя
Усі будинки для осіб похилого віку та заклади соціального житла були закриті для всіх
відвідувачів; друзів та родини.
Встановлено заборону зібрань групами більше 10 осіб всередині чи на вулиці.

ПРОТЕ: весь приватний бізнес продовжував працювати, у тому числі усі магазини
(з обмеженнями щодо кількості відвідувачів та вимогами гігієни).

Початок карантину: Заходи, вжиті у Ґульдборґсунді
Ніхто не був готовий до широкомасштабного карантину та драматичних змін!
Обов’язкове суворе виконання наказів центрального рівня; тобто закриття та робота персоналу
із дому.
Організація кризового управління з чітким описом підпорядкування на основі політичного
затвердження муніципальної ради.
До кризової організації було включено Відділ надзвичайних ситуацій (працівники пожежної
бригади) - Вони володіють спеціальними методами роботи, такими як Ситуаційна Кімната та
Ситуаційна Дошка.
Медсестри та муніципальні лікарі також відігравали важливу роль.
Були складені певні плани на випадок надзвичайних ситуацій для всіх окремих секторів на
основі раніше визначеного Генерального плану на випадок надзвичайної ситуації, у тому числі
карти дій.
Мер надіслав електронного листа кожному жителю муніципалтету, віком понад 16 років, щоб
заспокоїти людей, де було сказано: «Ми зменшили кількість функцій, але ми досі поряд, і всі
критичні регуляторні функції та всі критичні функції охорони здоров’я будуть виконуватись
і надалі».
Підготовка лікарні швидкої допомоги у муніципальних будівлях та довгостроковий догляд за
пацієнтами з COVID-19 не знабилися та не проводилися.

Ситуація в Ґульдборґсунді під час карантину
Було створено організацію управління кризою, яка здійснювала контроль.
Операційна група займалася управлінняям кризою на щоденній основі
Три групи співробітників муніципалітету:
1 Ті, що продовжували звичну роботу: напр., медичні працівники та доглядальники в
будинках для осіб похилого віку та приватних будинках (із використанням засобів
захисту та вдосконаленими гігієнічними процедурами).
2 Ті, що працювали з дому:
Вчителі проводять навчання із дому за допомогою комп’ютерів. Адміністративний
персонал продовжує виконання звичних завдань з дому, використовуючи комп’ютери.
3 Ті, що перебували вдома без роботи:
Наприклад, працівники дитячих садочків та працівники басейнів і спортивних центрів.
Дуже швидко більшість перейшли до виконання нових завдань, таких як прибирання
шкіл та підготовка до подальшого відкриття.
ОТЖЕ: Під час карантину більша частина муніципалітету продовжувала роботу.
Асоціація Муніципалітетів Данії: лише 4 % працівників перебували вдома без роботи!

Під час повторного відкриття - 1
Основними заходами при послабленні карантину у муніципалітеті є детальний та
комплексний план процесу повторного відкриття!
Під час повторного відкриття центральний уряд Данії проводив регулярні пресконференції, при кожному наступному кроці щодо послаблення карантинних
обмежень.
Урядові прес-конференції супроводжувались детальними вказівками для
муніципалітетів, які надавалися Датського управління охорони здоров'я та Датського
інституту сироватки.
Урядові інструкції надходили та опрацьовувалися нашими кризовими організаціями.
Кожен сектор, кожен відділ та кожне місце мають власний план повторного відкриття,
включаючи процес затвердження та комунікаційні заходи.
Асоціація датських муніципалітетів (KL) відіграла важливу роль у наданні порад та
прикладів щодо переведення інструкцій у щоденну практику.

Плани повторного відкриття поділяються на часові фази на основі ступеня знятих
обмежень.

Під час повторного відкриття - 2
Повторне відкриття розпочалося для ясел, дитячих садків та молодших класів.
Це повторне відкриття дозволило батькам займатися своєю роботою; чи на
робочому місці, чи вдома.
Зараз школи знову відкрилися для всіх класів. Введено певні правила та
обмеження. Наприклад:
1. Маленькі діти ходять до школи з 8 до 12. Старші діти ходять до школи з
12.15 до 16.15
2. Діти дотримуються дистанції у приміщеннях школи
3. Вчителі відчиняють двері - не всі діти
4. Діти миють руки після того, як заходять у клас
5. Сидять на відстані 1 метр один від одного
6. На перервах діти граються на вулиці в малих групах.
Перегляньте коротке відео з школи Софі, де директор школи Ян Аксельсен
запровадив правила.

Засвоєні уроки - 1
Ми досі перебуваємо в кризі, спричиненій COVID19, і ми досі
заробляємо!

1 Комунікація є основою кризового управління:
• Комунікація в межах муніципальної організації
• Комунікація з громадянами та користувачами
• Звичайних каналів комунікації недостатньо
2 Під час карантину та відновленя роботи було багато вказівок на рівні
уряду, зміст яких постійно додавався. Це призвело до плутанини на
місцях або роздратування.
3 При організації управління кризовими ситуаціями іноді потрібно
відкидати звичний порядок підпорядкування; тобто керівник групи може
давати вказівки голові департаменту, керівнику або директору школи. Це
може спричинити занепокоєння, а рішення цього - це ретельна
комунікація процесу прийняття рішень та причин надання вказівок.

Засвоєні уроки - 2
4 Значна частина муніципальних завдань може виконуватися з комп'ютерів
вдома, у тому числі окремі онлайн зустрічі з жителями. Це економічно вигідно і
може бути запроваджено у звичні робочі процедури після кризи COVID19.
5 Основним фактором зниження ризику інфекції є:
• Ретельна гігієна (миття рук теплою водою з милом) та регулярне прибирання
всіх зон та ручок дверей тощо.
• Дотримання належної відстані
6 Карантин знизив загальну кількість лікарняних.
7 Для прикладу, знабилися інвестиції для:
• Забезпечення миття рук в школах, щоб надати можливіть виконувати
рекомендації щодо гігієни,
• розширення простору для шкіл та дитячих садків,
• забезпечення персоналу комп'ютерами та онлайн-обладнанням для роботи
з дому
• забезпечння зберігання засобів захисту

Рекомендації
Організувати кризове управління з чітко визначеними ролями та
чітким політично затвердженим мандатом
Зосередитися на комунікації як частині організації кризового
управління
Звернутися за підтримкою та порадою до асоціації муніципалітетів та
інших муніципалітетів
Розглянути велику кількість нових режимів роботи та режимів
управління, спричинених кризою - чи повинні деякі з цих режимів
стати новими звичними режимами роботи?

Дякуємо за увагу; Ваші запитання?

