Notat

3.november 2020
Justeret 20. november 2020

Til: Byrådet

Borgmesterbeslutning, stl. § 31:
Påbud om midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Bofællesskabet Skelvej.
(COVID-19)

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 3. november 2020 i medfør af bekendtgørelse nr. 1030 af
27. juni 2020 med ændringsbekendtgørelse nr. 1402 af 23. september 2020 påbudt Assens Byråd
omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Bofællesskabet Skelvej, da
det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom/COVID19.
Påbud om midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Bofællesskabet Skelvej.
På vegne af Assens Byråd træffes hermed beslutning om, at beboerne på Bofællesskabet Skelvej
fra d.d. ikke længere har mulighed for at få besøg jf. bekendtgørelsens § 6
Baggrunden for beslutningen er påbud herom fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen
henviser i den forbindelse til, at der er lagt vægt på, at der er udbrudt coronavirussmitte på
Bofællesskabet Skelvej.
Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet
Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer og den del af boligen, som
beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på Bofællesskabet Skelvejs område.
Personer, der er omfattet af besøgsforbuddet
Det midlertidige besøgsforbud regulerer alene udefrakommende personers besøg
på Bofællesskabet Skelvej.
Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, anses ikke for besøgende,
hvis de indfinder sig på plejecentret med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den
pågældende beboer.
Ansatte på Bofællesskabet Skelvej og personer, der indfinder sig på bofælleskabet for at levere
varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses endvidere
ikke for besøgende.
Beboere på Bofællesskabet Skelvej anses heller ikke for besøgende, og besøgsforbuddet
regulerer
ikke beboernes forhold på plejecentret, herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på
besøg el.lign. uden for plejecentret.
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Undtagelser fra besøgsforbuddet
Besøg i kritiske situationer
Det midlertidige besøgsforbud på Bofællesskabet Skelvej omfatter ikke besøg i kritiske
situationer.
Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller
døende person. Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen
person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og
acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg.
Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der
kan aflægges besøg hos en beboer.
Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete
tilfælde, træffes af lederen af Bofællesskabet Skelvej.
Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre,
bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan
efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er
en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en
konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende.
Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af lederen af Bofællesskabet
Skelvej.
Besøg fra den nærmeste pårørende
Besøgsforbuddet på Bofællesskabet Skelvej omfatter ikke besøg fra den nærmeste pårørende til
en beboer. Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende,
faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.
Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde
Lederen af Bofællesskabet Skelvej sikrer, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den
nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både
indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Der henvises til
Sundhedsstyrelsens udgivelse: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19Smitteforebyggelse-ved-besoeg-paa-plejehjem-sygehuse
Besøgsforbuddets tidsmæssige udstrækning
Besøgsforbuddet er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed
ophæver påbuddet eller fastsætter nyt påbud.
Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelse nr. 1030/1402 2020
ophæves.
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. 1030/2020 samt 1402/2020 ikke afvente
næste ordinære byrådsmøde den 25. november 2020. Hertil kommer, at sagen ikke giver
anledning til tvivl.
Udvalgsformanden for Social og Sundhed, hvorunder Bofællesskabet Skelvej hører, har i øvrigt
tilkendegivet samme synspunkt, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.
Nærværende beslutning offentliggøres på www.assens.dk.

Assens, den 4. november 2020

Søren Steen Andersen
borgmester
Justering af ovenstående borgmesterbeslutning, § 31

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 20. november 2020 i medfør af bekendtgørelse nr. 1586
af 6. november 2020 påbudt Assens Byråd omgående at udstede midlertidigt forbud mod
besøgendes adgang til Bofællesskabet Skelvej, da det er nødvendigt for at forebygge eller
inddæmme udbredelse af coronavirussygdom/COVID-19.
Påbuddet afløser tidligere påbud af 3. november 2020 om midlertidigt forbud mod besøgendes
adgang til Bofællesskabet Skelvej, Assens.
Påbud om midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Bofællesskabet Skelvej.
På vegne af Assens Byråd træffes hermed beslutning om, at beboerne på Bofællesskabet Skelvej
fra d.d. ikke længere har mulighed for at få besøg jf. bekendtgørelsens § 6
Baggrunden for beslutningen er påbud herom fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen
henviser i den forbindelse til, at der er lagt vægt på, at der er udbrudt coronavirussmitte på
Bofællesskabet Skelvej.
Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet
Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer og den del af boligen, som
beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på Bofællesskabet Skelvejs område.
Personer, der er omfattet af besøgsforbuddet
Det midlertidige besøgsforbud regulerer alene udefrakommende personers besøg
på Bofællesskabet Skelvej.
Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, anses ikke for besøgende,
hvis de indfinder sig på plejecentret med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den
pågældende beboer.
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Ansatte på Bofællesskabet Skelvej og personer, der indfinder sig på bofælleskabet for at levere
varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses endvidere
ikke for besøgende.
Beboere på Bofællesskabet Skelvej anses heller ikke for besøgende, og besøgsforbuddet
regulerer
ikke beboernes forhold på plejecentret, herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på
besøg el.lign. uden for plejecentret.
Undtagelser fra besøgsforbuddet
Besøg i kritiske situationer
Det midlertidige besøgsforbud på Bofællesskabet Skelvej omfatter ikke besøg i kritiske
situationer i den del af boligen, som beboeren selv råder over på Bofællesskabet Skelvej.
Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller
døende person. Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen
person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og
acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg.
Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der
kan aflægges besøg hos en beboer.
Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete
tilfælde, træffes af lederen af Bofællesskabet Skelvej.
Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre,
bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan
efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er
en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en
konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende.
Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af lederen af Bofællesskabet
Skelvej.
Besøg fra den nærmeste pårørende
Besøgsforbuddet på Bofællesskabet Skelvej omfatter ikke besøg fra den nærmeste pårørende til
en beboer. Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende,
faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.
Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde
Lederen af Bofællesskabet Skelvej sikrer, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den
nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både
indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Der henvises til
Sundhedsstyrelsens udgivelse: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Plejehjemsygehuse/COVID19--Smitteforebyggelse-besoeg-plejehjemsygehuse.ashx?la=da&hash=3621F7E4C3CCEDD645E26086D4BE7F0A822ED41B
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Besøgsforbuddets tidsmæssige udstrækning
Besøgsforbuddet er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed
ophæver påbuddet eller fastsætter nyt påbud. Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at
påbuddet vil blive revurderet senest den 22. december 2020.
Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelse nr. 1586/2020
ophæves.
Styrelseslovens § 31:
Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver
anledning til tvivl.
Af hensyn til at sikre mod smittespredning af COVID-19 kan ovenstående iværksættelse af
besøgsrestriktioner i medfør af bekendtgørelse nr. 1586/2020ikke afvente næste ordinære
byrådsmøde den 25. november 2020. Hertil kommer, at sagen ikke giver anledning til tvivl.
Udvalgsformanden for Social og Sundhed, hvorunder Bofællesskabet Skelvej hører, har i øvrigt
tilkendegivet samme synspunkt, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.
Nærværende beslutning offentliggøres på www.assens.dk.
Assens, den 20. november 2020

Søren Steen Andersen
borgmester
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