
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Særlige midlertidige restriktioner for besøg på  
botilbud på handicap og socialpsykiatriområdet 

På grund af den aktuelle udbredelse af Coronasmitte i 
Skanderborg Kommune har Social- og Indenrigsministeriet 
besluttet, at Skanderborg Kommune midlertidig skal udstede 
besøgsrestriktioner på botilbud i Skanderborg Kommune. 
Besøgsrestriktionerne skal indføres på botilbud med beboere,  
der tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med Coronavirus.  
 
Derfor bliver vi desværre nødt til at begrænse 
besøgmulighederne til din pårørende på botilbud.   
 
De midlertidige restriktioner omfatter indendørs fællesarealer, 
servicearealer og beboerens egen bolig. 
 
Restriktionerne er formelt trådt i kraft den 3. december kl. 17.00 
 
 
To muligheder for besøg 
1. Der er følgende muligheder for besøg i borgerens egen bolig: 

A. I en kritisk situation. Dette er blandt andet besøg til en 
døende eller kritisk syg beboer. 

 
Det er botilbuddets ledelse, der vurderer og beslutter, om 
der er tale om en kritisk situation. Lederen træffer 
beslutningen på baggrund af en konkret individuel 
vurdering af situationen, kendskabet til beboeren og 
dennes forhold til nære pårørende.  

 
 

B. Besøg af 1 til 2 faste besøgspersoner/nære pårørende. 
 

Ledelsen af botilbuddet aftaler i samarbejde med 
borgeren og de pårørende, hvem der er faste 
besøgspersoner. 

 
 
2. Der er mulighed for besøg, hvor samværet med borgeren 
foregår udendørs 
 
 

Til pårørende på handicap og socialpsykiatriområdet. 

Dato 
3. december 2020 

Sagsnr.: 29.30.10-P00-1-20 
 

Din reference 
Lis Kaastrup 

 
 

Telefontider 
Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 
Fre: 10.00 – 13.00 

 
 

Åbningstider 
Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 
Fre: 10.00 – 13.00 

 

 
 

 
Ældre og Handicap 
Ældre og Handicap 

Skanderborg Fælled 1 
8660 Skanderborg 

 
www.skanderborg.dk 

 



 
 
 

 
 

Side 2 af 2 

Dit besøg skal altid ske på en forsvarlig måde, hvor du følger personalets instruktioner. Du kan 
også læse mere om dette i vedhæftede ”Informationsark til dig der skal besøge en pårørende 
på et botilbud”. 
 
De særlige midlertidige besøgsrestriktioner gælder til Skanderborg Kommune modtager en 
ophævelse af restriktionerne fra Social- og Indenrigsministeriet. 
 
 
Andre muligheder for at holde kontakten 
Vi opfordrer fortsat til, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og bruger telefon, 
videochats eller sociale medier til at holde kontakten, samt at du sammen med ledelsen på det 
enkelte botilbud afklarer, hvordan det kunne foregå i forhold til din pårørende.  

 
Vi tager kontakt til dig, hvis din pårørende bliver syg 
I de tilfælde hvor en beboer bliver syg, vil det enkelte tilbud tage kontakt til dig som nærmeste 
pårørende. 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lis Kaastrup 
Koncernchef for Ældre og Handicap 
 


