ALTERNATIVETS CORONA-POLITIK

Sundhed er frihed. Det har Corona-epidemien med al tydelighed vist, og en effektiv
nedkæmpning af smitten er essentiel for at holde det danske samfund åbent og frit. Derfor
vil Alternativet i efteråret lancere en lang række politiske tiltag, der skal sikre at smitten
bliver holdt nede og forhindre en fremtidig nedlukning. Fokus i forslagene er, at gøre det
nemt og billigt for alle danskere at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt sikre
danskernes sociale og psykiske velbefindende.

1. Gratis mundbind til alle danskere.
 
Så længe der er et lovkrav om mundbind i offentlig transport, bør det være nemt
og gratis for alle at overholde kravet. Vi skal fastholde og udbygge brugen af
offentlig transport, og det kan kun lade sig gøre, hvis det er nemt og billigt.  
Derfor foreslår Alternativet, at der udleveres gratis mundbind til alle der benytter
busser, tog eller metro. Disse kan med fordel uddeles i automater udenfor
stationer eller ved busstoppested. Der skal også være mulighed for at hente dem
gratis på apoteket.  
Der bør desuden afsættes ekstra midler til korrekt håndtering af den større
mængde affald, der er ved stationerne og stoppestederne af brugte mundbind. 

2. Gratis håndsprit ved stationer, busser og tog
 
Det bør være ligeså nemt at spritte hænderne af ved brug af offentlige transport,
som når man går i et indkøbscenter. Derfor foreslår Alternativet opsætning af
gratis håndsprit-standere ved alle stationer, i alle busser og andre
trafikknudepunkter. 

3. Massiv investering i flere og hurtigere tests
 
Mange børnefamilier vil i efteråret blive udsat for et massivt pres, når deres børn
bliver syge og hele klasser vil blive sendt hjem til tests. Da ikke alle kan arbejde
hjemme, vil der betyde stort sygefravær og stress.
 
Alternativet foreslår at 4-doble kapaciteten på området, til 200.000 daglige tests.
Vi foreslår desuden en garanti for, at man som borger – både voksne og børn kan få svar på en COVID-19 test inden for 24 timer. 

4. Corona-bekæmpelse er godt arbejdsmiljø
 
Alternativet foreslår, at Arbejdstilsynet tilføjes ekstra ressourcer til at iværksætte
flere og hyppigere besøg hos danske arbejdspladser for at sikre, at
Corona-reglerne overholdes. Der skal være særligt fokus på steder, hvor
smitterisikoen er høj og/eller mange mennesker mødes, herunder slagterier,
minkfarme, barer, koncertsteder og turistattraktioner. 

5. Støtte til små erhvervsdrivende
 
Økonomisk støtte til små erhvervsdrivende – herunder frisører og massører – til
indkøb af visirer og andre værnemidler.

6. Bedre og mere sikre besøgsfaciliteter på plejehjem
 
Økonomisk støtte til plejehjem, så de har mulighed for at lave sikre
besøgsfaciliteter med plads til korrekt afspærring og værnemidler – alt sammen i
hyggelige rammer. Desuden bør der afsættes midler til indkøb af digitale
løsninger, så de ældre kan modtage flere elektroniske besøg via Skype og Zoom.

7. Vaccineforskning og tilbagekøb af Statens Serum Institut
 
Staten skal tilbagekøbe Statens Serum Institut og fremover investere i større
national vaccineproduktionsmidler. Desuden bør der afsættes midler til forskning
i eventuelle senfølgeskader hos psykiske sårbare børn, der belastes af den store
fokus på sygdom. For at sikre et mindre ressourceforbrug, skal der afsættes
midler til at forske i genbrugsmundbind lavet af stof eller lignende, der kan
beskytte ligeså godt som engangsmundbind.

8. Støtteordning til kulturlivet
 
Der bør etableres en støtteordning til de løst ansatte hjælpere, der lever af at
understøtte vores kulturliv. De løst ansatte sæsonarbejdere inden for teater-,
kultur- og oplevelsesbranchen, herunder lydmænd, sceneteknikere, teatermalere,
lysdesignere mm. er afhængige af et aktivt kulturliv, men er blevet ladt i stikken i
hjælpepakkerne, og bør have mulighed for at søge om lønkompensation på lige
fod med andre små erhvervsdrivende.

9. Internationalt samarbejde
 
Der skal arbejdes for at lave en plan for eventuel fremtidige begrænsninger i
EU's fri bevægelighed ved fremtidige nationale udbrud af COVID-19. Der bør
tænkes praktiske løsninger for smittespredning ved grænsen – fx febertjek eller
test med svar på få timer, så grænselukninger fremover kan undgås. Vi
foretrækker effektive, mindre og regionale nedlukninger, fremfor ineffektive,
nationale nedlukninger.
 
EU bør have en langt større rolle i fremtidens pandemibekæmpelse, og bør have
en pendant til WHO. Dette vil sikre en effektiv bekæmpelse på EU-plan, en bedre
koordinering på tværs af landegrænser, nemmere adgang til værnemiddel og en
effektiv vaccineproduktion. 

10. Ret til barns sygedage
 
Forældre til småbørn under 12 skal have ret til at tage et ikke begrænset antal
barns sygedage, mens de afventer resultatet af en Corona-test. 

11. Forældre til småbørn skal have ret til nedsat tid
 
Alternativet vil aflaste arbejdende forældre med små børn, der under Corona kan
blive hårdt ramt af sygdom, isolation og stress. Derfor foreslår vi at forældre med
børn under 12 år får en lovbefæstet ret til at gå på nedsat tid og arbejde 30 timer
ugentlig frem til sommeren 2022, uden tabt arbejdsfortjeneste.

