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Meddelelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger, sociale botilbud for
børn, unge eller voksne
Styrelsen for Patientsikkerhed og Social og Indenrigsministeriet har påbudt Assens Kommune
og alle landets øvrige kommuner, at udstede forbud mod besøgendes adgang til
kommunale- og private plejehjem samt sociale botilbud for børn, unge eller voksne efter
servicelovens regler. Tiltaget sker for at mindske smittespredning med COVID-19 og for at
beskytte svage og udsatte borgere mod sygdom.
Det betyder, at det er hovedreglen, at pårørende og netværk ikke kan besøge borgerne i
kommunens tilbud.
Undtagelser til besøgsrestriktionerne
Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en beboers nære pårørende.
Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg, døende personer,
besøg hos et barn under 18 år eller besøg hos en voksen med en sådan kognitiv
funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med
besøgsrestriktionen, og dermed har et helt særligt behov for besøg.
I de tilfælde, hvor der undtagelsesvis kan tillades besøgende, skal Sundhedsstyrelsens
retningslinjer for besøg fra pårørende overholdes. Se retningslinjerne her:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-institutioner-med-risikogrupperforholde-sig-til-besoeg-fra-paaroerende.
Varighed
Forbuddet mod besøgende træder i kraft straks og vil senest blive ophævet 1. juli 2020 med
mindre forholdene, som begrunder forbuddet, ændrer sig inden 1. juli 2020.
Vi håber på din forståelse af situationen og vigtigheden af at passe på beboerne.
Har du spørgsmål, bedes du kontakte lederen af det tilbud, som dine pårørende eller bekendt
opholder sig på.
Retsgrundlag
Forbuddet er udstedt på baggrund af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed af 18. marts og 6.
april 2020. Styrelsen for Patientsikkerheds påbud er udstedt med hjemmel i § 2 i
bekendtgørelse nr. 215 af 17. marts 2020 om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og
sygehuse. Bekendtgørelse nr. 215 erstattes af bekendtgørelse nr. 371 af 4. april 2020 om
besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker
i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom (COVID-19) den 5. april 2020 kl. 10.00.

Kontaktperson: Christine Nortov Schreiner

Social og Indenrigsministeriets påbud er udstedt med hjemmel i § 4 i bekendtgørelse nr. 372 af
4. april 2020 om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på
socialområdet i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom (COVID-19).

Kontaktperson: Christine Nortov Schreiner
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