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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 og for at beskytte svage og
udsatte borgere mod sygdom mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Der er forsat nationalt besøgsforbud. Der er dog som led i udvikling af håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) udarbejdet nye retningslinjer samt mulighed for besøg
på div. tilbud.
Midlertidigt forbud mod besøg på socialområdet
Besøgsforbuddet gælder for anbringelsessteder og botilbud mv. Dette er bl.a. opholdssteder for
børn og unge, døgninstitutioner, midlertidige- og længerevarende botilbud, botilbudslignende
botilbud mv.
Besøgsforbuddet gælder ikke tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud,
sociale akuttilbud og sociale stofmisbrugsbehandling. Disse tilbud skal dog stadig overholde de
generelle sundhedsfaglige retningslinjer.
Medarbejdere på tilbuddene og personer, der skal levere varer eller serviceydelser, anses ikke
som besøgende. Det betyder, at f.eks. læger, frisører, fodterapeuter e.l., som kommer til
tilbuddet udefra for, at tilse eller servicere en enkelt eller flere borgere, ikke er omfattet af
besøgsforbuddet.
Der er følgende undtagelser til besøgsforbuddet:
Kritiske situationer
Besøgsforbuddet mod besøg 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 person, besøg hos
døende, 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.
Besøg fra pårørende
Efter anmodning fra den enkelte borger eller dennes nære pårørende kan der udpeges 1-2 faste
besøgspersoner.
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Besøg af de faste besøgspersoner skal som udgangspunkt foregå på tilbuddets udendørs
fællesarealer eller det udendørs areal borgeren selv råder over. Det kan efter en konkret
vurdering besluttes, at besøg kan foregå på den del af tilbuddets indendørs arealer, som
borgeren selv råder over.
Retningslinjer ved besøg
I de tilfælde, hvor der tillades besøg, skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer for besøg fra
pårørende overholdes.
Se retningslinjerne her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/borgere-paa-socialebotilbud-kan-nu-modtage-besoeg-paa-udearealer/.
Midlertidigt forbud mod besøg på ældreområdet
Besøgsforbuddet mod besøg gælder for plejehjem, plejeboliger mv.
Medarbejdere på plejehjem, plejeboliger mv. og personer, der skal levere varer eller
serviceydelser anses ikke som besøgende. Det betyder, at f.eks. læger, frisører, fodterapeuter
e.l., som kommer til plejehjem, plejeboliger mv. udefra for, at tilse eller servicere en enkelt eller
flere borgere, ikke er omfattet af besøgsforbuddet.
Der er følgende undtagelser til besøgsforbuddet:
Kritiske situationer
Besøgsforbuddet mod besøg 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 person, besøg hos
døende, 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.
Besøg fra pårørende
Det kan efter aftale med plejecenteret aftales, at pårørende kan komme og besøge borgeren på
plejecenterets udearealer.
Retningslinjer ved besøg
I de tilfælde, hvor der tillades besøg, skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer for besøg fra
pårørende på et plejecenter overholdes.
Se retningslinjerne her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Materiale-om-forebyggelseaf-smitte-ved-besoeg-paa-plejecentre.
Varighed
Besøgsforbuddene samt undtagelser hertil 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
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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.
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).
Bekendtgørelse nr. 372 erstattes af nr. 610 af 13. maj 2020 om bekendtgørelse om midlertidigt
forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet i forbindelse med
håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).
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