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Midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem og bosteder
Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Mariagerfjord Kommune 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.
Ud over de kommunale tilbud gælder forbuddet også private aflastningspladser, private
plejeboliger og andre bolig-former med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder
private bosteder.
Forbudet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.
Forbud mod besøg omfatter ikke 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.
Vi er som kommune forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan
gennemføres på en forsvarlig måde. I skal derfor rette henvendelse til os, hvis I på nogen
måde er i tvivl om pårørende til en borger i kritisk tilstand må besøges.
Vi vil opfordre jer til at se Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der ligger retningslinjer, der
beskriver, hvordan I skal forholde jer til besøg fra pårørende i relation til at forebygge smitte
med coronavirus/COVID-19 blandt personer i risikogrupper:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-institutioner-med-risikogrupper-forholdesig-til-besoeg-fra-paaroerende
Er I i tvivl om, hvorledes I efterlever forbudet, er I velkomne til at rette henvendelse til
Tværgående leder Torben Frederiksen tofre@mariagerfjord.dk eller 22445744 og Familie og
Handicapchef Kit Borup Kibor@mariagerfjord.dk eller 29237938.
Venlig hilsen

Kit Borup
Familie og Handicapchef
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Lovhjemmel:
Efter § 2 i bekendtgørelse nr. 215 af 17. marts 2020 m afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse kan Styrelsen for Patientsikkerhed påbyde
kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for
besøgendes adgang til plejehjem mv.
Kommunalbestyrelsen kan udstede forbud eller restriktioner, når det er nødven-digt
for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet,
eller når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af
coronavirus/COVID-19.
Foruden offentlige og private plejehjem kan kommunalbestyrelsen tillige udstede
forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private
aflastningspladser, jf. servicelovens § 84, stk. 2, offentlige og private pleje-boliger og
andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer.
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