BORGMESTERBESLUTNING

Til: Byrådet
Kopi til:
Fra: Lene Wilhøft

19. marts 2020
Justeret 12. maj 2020

Borgmesterbeslutning, stl. § 31:
Bekendtgørelse, nr. 215 af 17. marts 2020 om afspærring og besøgsrestriktioner
på plejehjem og sygehuse i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom
2019 (COVID-19)

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 i medfør af ovenstående bekendtgørelse
meddelt Assens Byråd påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes
adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge
eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.
Opholdssteder, der er omfattet af forbuddet
Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private
aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet
personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.
Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.
Det er den stedlige kommune, der udsteder forbud til de plejehjem mv., der er beliggende i
kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud fra det pågældende plejehjem
mv.
Undtagelser til forbuddet
Byrådet beslutter, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients
nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg
eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn
eller lignende særligt tungtvejende grunde.
Byrådet sikrer, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig
måde.
Kompetencen til at træffe beslutning om iværksættelse af påbud fra Styrelsen for
Patientsikkerhed er ved Byrådet.
Borgmesteren træffer på vegne af Byrådet, jf. styrelseslovens § 31 beslutning om, at påbuddet
effektueres i Assens Kommune.
Styrelseslovens § 31:
Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver
anledning til tvivl.
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Af hensyn til at sikre mod smittespredning af COVID-19 kan ovenstående iværksættelse af
besøgsrestriktioner i medfør af bekendtgørelse nr. 215/2020 ikke afvente næste ordinære
byrådsmøde den 25. marts 2020. Hertil kommer, at sagen ikke giver anledning til tvivl.
Assens, den 18. marts 2020

Søren Steen Andersen
borgmester
Justering af ovenstående borgmesterbeslutning, § 31

Sundhedsstyrelsen har d.d. udsendt ”Retningslinjer om forebyggelse af smitte ved COVID-19
ved besøg på plejecentre”.
Ovenstående retningslinjer vedrører særligt lempelse af besøgsrestriktioner for plejecentre i
forhold til rammer for at beboerne på plejecentre under visse nærmere forhold kan modtage
besøg.
Borgmesteren træffer på vegne af Byrådet, jf. styrelseslovens § 31 beslutning om, at
besøgsrestriktionerne for plejecentre i Assens Kommune justeres i overensstemmelse med
Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Styrelseslovens § 31:
Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver
anledning til tvivl.
Af hensyn til at beboere og pårørende kan nærværende beslutning om implementering af
Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 12. maj 2020 ikke afvente næste ordinære byrådsmøde
den 27. maj 2020. Hertil kommer, at sagen ikke giver anledning til tvivl.
Udvalgsformanden for SSU, hvorunder de nævnte tilbud hører, har i øvrigt tilkendegivet
samme synspunkt, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.
Assens, den 12. maj 2020

Søren Steen Andersen
borgmester
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