Til pårørende på ældre, handicap og socialpsykiatriområdet.
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I denne tid med risiko for smitte med COVID-19 ønsker
Skanderborg Kommune at gøre, hvad der er muligt, for at vi
beskytter hinanden mod smittefare. Det betyder, at vi følger de
nationale påbud, retningslinjer og anbefalinger nøje.
På baggrund af dette besluttede kriseledelsen i Skanderborg
Kommune den 18. marts 202o at udstede et forbud mod
besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem samt
kommunale og private bosteder mv. Baggrunden for denne
beslutning var et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Påbuddet er vedlagt til dette brev og kan endvidere findes på
Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
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ons: 10.00 13.00
Tor: 10.00 17.00
Fre: 10.00 13.00

På baggrund af kriseledelsens beslutning om besøgsstop blev der
udsendt orienteringer og plakater til opslag på de enkelte
plejehjem, bosteder mv. Samtidig blev der orienteret om
beslutningen på Skanderborg Kommunes hjemmeside.
Orienteringen kan findes på www.skanderborg.dk/corona .
Besøgsstoppet gælder til Skanderborg Kommune modtager en
ophævelse af påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Hvad omfatter det midlertidige besøgsstop?
Det midlertidige stop for besøg gælder både på fællesarealer og i
beboernes egne boliger. Det er kun beboere, brugere af daghjem
for demente og andre med et fagligt ærinde, der har adgang til
plejecentre og botilbud.
Fortsat muligt at besøge døende og kritisk syge
Du har som nær pårørende stadig mulighed for at besøge en
døende eller kritisk syg beboer. Det skal dog ske på en forsvarlig
måde, hvor du følger personalets instruktioner og i videst muligt
omfang begrænser din færden på det enkelte plejecenter eller
botilbud.
Det betyder blandt andet, at du under besøget skal opholde dig i
borgerens bolig.
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Andre muligheder for at holde kontakten
Vi er opmærksomme på og har forståelse for, at besøgsstoppet kan give anledning til
frustrationer, bekymringer og afsavn hos både borgere og pårørende. Vi er dog forpligtede til
at følge påbuddet, der sigter på at mindske smitterisikoen for ældre og andre særligt udsatte
borgere.
Vi opfordrer 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
plejehjem eller botilbud afklarer, hvordan det kunne foregå i forhold til din pårørende.
Vi tager kontakt til pårørende, hvis en beboer bliver syg
I de tilfælde hvor en beboer bliver syg, vil det enkelte plejecenter eller botilbud tage kontakt til
de pårørende.

Vil du læse mere om besøgsstop
Yderligere information om baggrunden for besøgsstoppet kan læses på følgende hjemmesider:
Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside - www.stps.dk ( e nder Sene e n
den 18. marts)
Den fælles offentlige side om coronasmitten - www.coronamitte.dk (se under afsnittet
Hvis du besøger hospitaler og plejehjem )

Med venlig hilsen
Lis Kaastrup
Koncernchef for Ældre og Handicap
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