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Ændring af allerede meddelt påbud til kommunalbestyrelsen i anførte
Kommune om midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejecentre mv.
Ændring af påbud
Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte ved brev de anførte datoer kommunalbestyrelsen i de anførte kommuner påbud om at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til alle kommunale og private plejecentre mv., der er
beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19), jf. bekendtgørelse nr. 1586 af 6.
november 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19).
Det meddelte påbud om midlertidige besøgsrestriktioner ændres således, at der
fra og med den 17. december 2020 er mulighed for, at en beboer i sin egen bolig kan få besøg af yderligere 2 faste nære pårørende ud over den faste nærmeste pårørende, dog ikke mere end 2 besøgende ad gangen, jf. ændringsbekendtgørelse nr. 1983 af 15. december 2020.
Herudover er påbuddet i øvrigt fortsat gældende. Der skal således fortsat være
midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang til alle kommunale og
private plejecentre mv., der er beliggende i kommunen.
De midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre mv.,
som fra og med den 17. december 2020 ændres, indebærer,
1) at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
a) besøget sker i en kritisk situation, eller
b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen,
2) at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende),
dog højst 2 besøgende ad gangen, og
3) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og
2, skal foregå på udendørs arealer.
Besøg af 3 faste nære pårørende i beboerens egen bolig
Kommunalbestyrelsen kan tillade besøg i beboerens egen bolig fra højst 3 faste
nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende)
til en beboer på de omfattede plejecentre mv. Der kan dog højst være 2 nære
pårørende på besøg ad gangen.
Det er plejecentrets ledelse, der beslutter, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at have besøg af højst 3 faste nære pårørende i beboerens egen bolig. Hvis
ledelsen vurderer, at det ikke er forsvarligt at have besøg af højst 3 faste nære
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pårørende i beboerens egen bolig, kan ledelsen beslutte, at besøg evt. kan gennemføres i et dertil indrettet besøgsrum. Besøget i beboerens egen bolig kan enten ske via egen indgang udefra eller via plejecentrets fælles indgang.
Forudsætningerne, der skal være opfyldt, hvis besøg af højst 3 faste nære pårørende skal gennemføres forsvarligt i beboerens egen bolig, fremgår af bilaget til
dette brev. Forudsætningerne for besøg i besøgsrum fremgår af styrelsens tidligere påbud.
Påbuddets omfang i øvrigt
For en nærmere gennemgang af de steder og personer, der er omfattet af påbuddet, og af de undtagelser fra besøgsrestriktionerne, der fortsat er gældende, henvises til styrelsens tidligere påbud.
Påbuddets gyldighed
Påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner er fortsat gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.
Ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt. Såfremt et påbud ønskes ophævet, kan der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Øst trost@stps.dk for dialog heraf.

Venlig hilsen

Bente Møller
Enhedschef
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Bilag til påbud om besøgsrestriktioner
Følgende forudsætninger skal være opfyldt, hvis besøg af højst 3 faste nære pårørende skal gennemføres i beboerens egen bolig:

Afstandsforhold

Besøg af nære pårørende i beboerens egen bo-

Besøg af nære pårørende i beboerens egen bolig, hvor de

lig, hvortil der er adgang udefra (fx via terrassedør)

pårørende skal passere gennem plejecentrets fællesarealer



Der må højst være 1 person pr. 4 m2 gulvareal i
beboerens egen bolig.
Højst 3 faste nære pårørende og højst 2 nære
pårørende på besøg ad gangen i beboerens
egen bolig af hensyn til håndtering af besøgssituationen.
Det bør være synligt angivet for de pårørende,
hvor mange besøgende, der kan være udregnet
ud fra opholdsarealet i boligen – dvs. soveværelse og badeværelser regnes ikke med i beregningen.
Ved mulighed for direkte adgang til boligen, bør
den nære pårørende gå ind via en terrassedør
med direkte adgang til boligen.



Ved indgangen til beboerens egen bolig anbefales, at der er adgang til håndhygiejne (håndsprit), og hvor beboeren ikke selv kan være behjælpelig med dette, bør personalet på stedet
hjælpe med at de pårørende informeres og instrueres i hånddesinfektion.
Den besøgende opfordres til at berøre så få
møbler, ting etc. under besøget i boligen.
Der udføres håndhygiejne ved afslutning af besøget ved udgangen af boligen.
Der rengøres overflader den besøgende har
haft kontakt med herunder også hvis der har
være brugt badeværelse under besøget og efter hvert besøg.
Boligen udluftes efter hvert besøg.









Håndhygiejne





Rengøring
















Værnemidler





Besøgende skal ikke komme på besøg, hvis
der er sygdomstegn foreneligt med COVID-19.
Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales at anvende maske under besøget jvf. myndighedernes anbefalinger.
Der anbefales ikke handsker, som værnemiddel, da hånddesinfektion er en mere sikker infektionshygiejniske strategi.







Personale

Personale skal være behjælpelig med følgende, hvis
beboeren ikke selv kan:

instruere den besøgende i korrekt håndhygiejne

færden i boligen

at det ikke er tilladt at forlade boligen og gå ud
på fælles arealer




Der må højst være 1 person pr. 4 m2 gulvareal i beboerens
egen bolig.
Højst 3 faste nære pårørende og højst 2 nære pårørende på
besøg ad gangen i beboerens egen bolig af hensyn til håndtering af besøgssituationen.
Det skal være fysisk og synligt afmærket, hvor man må færden således, der ikke er tvivl om for den besøgende, hvor
denne skal gå.
Det skal være kortest mulig vej fra indgang til bolig, såfremt
det ikke kompromitteres af at skulle via arealer, hvor der opholder sig beboere.
Optimalt bør besøgende efter aftale ekskorteres af plejepersonale/person fra institutionen fra en indgang til institutionen
og til boligen.
Ved indgangen til beboerens egen bolig anbefales, at der er
adgang til håndhygiejne (håndsprit), og hvor beboeren ikke
selv kan være behjælpelig med dette, bør personalet på stedet hjælpe med at de pårørende informeres og instrueres i
hånddesinfektion.
Den besøgende opfordres til at berøre så få møbler, ting etc.
under besøget i boligen.
Der udføres håndhygiejne ved afslutning af besøget ved udgangen af boligen.
Da den besøgende afhentes og følges til boligen, giver det
ikke anledning til rengøring med mindre, den pårørende har
berørt kontaktpunkter undervejs.
Der rengøres overflader den besøgende har haft kontakt i boligen efter hvert besøg, herunder også, hvis der har være
brugt badeværelse under besøget.
Hvis en besøgende har berørt overflader - typisk trappegelænder - skal dette rengøres straks derefter.
Besøgende skal ikke komme på besøg, hvis der er sygdomstegn foreneligt med COVID-19
Besøgende skal medbringe vesir eller maske. Hvis den besøgende ikke selv medbringer dette, udleveres der ved indgangen en ren maske type 1 eller type ll til den besøgende, og
denne instrueres i brugen samt om ikke at berøre noget på
vej fra indgang til boligen. Det vil sige, skal der åbnes døres,
køres i elevator etc. så betjenes det af plejepersonalet.
Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales at anvende maske
under besøget jvf. myndighedernes anbefalinger.
Der anbefales ikke handsker, som værnemiddel, da hånddesinfektion er en mere sikker infektionshygiejniske strategi.
Personale skal efter aftale afhente og følge den besøgende
fra indgangen til institutionen og ind i beboerens egen bolig.
Personale skal være behjælpelig med følgende, hvis beboeren ikke selv kan:
o instruere den besøgende i korrekt håndhygiejne
o færden i boligen
o at det ikke er tilladt at forlade boligen og gå ud på
fælles arealer
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