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Beredskabsmeddelelse: Brand udvikler farlig røg i Ringsted

Coronavirus SE TEMA

Massiv smitte hos
udviklingshæmmede: 14
ud af 36 beboere på
bosted har coronavirus
Et ukendt antal medarbejdere på bostedet er også smittet.

Socialforvaltningen i København bekræfter, at et af kommunens bosteder har 14 tilfælde af coronavirus. Ifølge DR Nyheders oplysninger
er det et bosted for udviklingshæmmede, hvor 36 borgere bor. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

AF THOMAS FOGHT OG KEVIN AHRENS
3. APR 2020 KL. 20.27

STØRRE TEKST LÆS OP

Et bosted for ældre udviklingshæmmede i København er usædvanligt hårdt ramt af
coronasmitte.

Ifølge DR Nyheders oplysninger drejer det sig om bostedet Løvstikkevej 66, hvor 14 ud
af stedets 36 beboere torsdag var smittet med coronavirus.

LÆS OGSÅ: Advarer om smitte hos egen læge: Alle patienter, der skal til lægen, bør
udstyres med mundbind

Derudover er et ukendt antal medarbejdere også smittet.

Socialforvaltningen i Københavns Kommune ønsker hverken at be- eller afkræfte, at
det drejer sig om bostedet Løvstikkevej 66 af hensyn til personhenførbare oplysninger,
men Karoline Winther-Lund, der er centerchef i Center for Omsorg og
Specialpædagogik i kommunen, bekræfter, at man har et bosted i kommunen, hvor 14
personer er smittet.

Udviklingen i antallet af indlagte

Opdateret 15. april kl.  14.30
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Antal indlagte i alt Indlagte på intensiv I respirator

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut. Tal hentes hver dag klokken 8.00 pr. telefon.

Kommunen: Tillid til ledelsen

Svær tid for udviklingshæmmede

- Vi må desværre ikke udtale os om konkrete bosteder af hensyn til, at der er tale om
personhenførbare oplysninger. Men jeg kan bekræfte, at der er 14 smittede på et af
vores botilbud i Socialforvaltningen. Det har selvfølgelig givet udfordringer, men efter
omstændighederne går det godt, lyder det.

Det er fortsat uvist, hvordan virusset har spredt sig blandt personalet og de mange
beboere, men bostedet er løbende i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, lyder
det fra centerchefen, der samtidig oplyser, at der er fuld tillid til bostedets håndtering af
sagen.

- De har løbende været i tæt dialog med Styrelsen for
Patientsikkerhed, og alle anbefalinger og retningslinjer herfra
er blevet fulgt. Og socialpædagogisk er udfordringerne blevet
tacklet med rummelighed og faglighed. Jeg har fuld tillid til
den lokale ledelses håndtering af hele situationen, siger
Karoline Winther-Lund.

LÆS OGSÅ: 11 døde med coronavirus i ældreplejen i
København

Den udbredte smitte på Løvstikkevej 66 vækker bekymring
hos landsforeningen LEV, der repræsenterer
udviklingshæmmede og deres pårørende.

- En situation som denne er meget alarmerende, og jeg håber,
at alle tænkelige midler er taget i brug for at forhindre en så
massiv smitte. Vi har haft kontakt til myndighederne, og disse
har forsikret os om, at de gør alt, hvad de kan for at undgå, at
flere bliver smittet blandt beboere og personale, lyder det fra
landsformand Anni Sørensen.

Hun fortæller, at den aktuelle corona-situation generelt kan
være svær at forstå for landets udviklingshæmmede.

Sådan er de indlagte fordelt i landet
Opdateret 15 april kl. 14.35

Region Nordjylland 22 8 6

Region Midtjylland 56 15 14

Region Syddanmark 38 11 9

Region Hovedstaden 188 43 37

Region Sjælland 58 12 9

Antal indlagte i alt Heraf på intensiv Heraf i respirator

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut

- Når mennesker bor tæt sammen, som mange mennesker med udviklingshandicap i
Danmark gør, så er det åbenlyst, at kriser udstiller, hvor sårbar denne gruppe er. Når det
kombineres med en målgruppe, som kan have svært ved at efterleve eller forstå
sundhedsanbefalinger, så har det negative konsekvenser - herunder en stærkt forhøjet
risiko for smitte og smittespredning. Det betyder også, at der er behov for en helt
særlig socialpædagogisk indsats, siger Anni Sørensen fra LEV.

LÆS OGSÅ: Coronavirus spreder sig på plejehjem i Stockholm: 250 ældre smittet

Hos Landsforeningen for Socialpædagoger, LFS, hæfter man sig ligeledes ved, at
smittespredningen på bostedet i København er bekymrende høj, men påpeger at
beboerne har gode forhold.

- Der er heldigvis tale om nybyggeri med gode faciliteter. Beboerne har egne
lejligheder med private badeværelser, hvilket gør det muligt at opretholde høj hygiejne,
og vores indtryk er, at bostedet tackler situationen professionelt, og at de i øvrigt
holder hovedet koldt og agerer ud fra den vejledning, de får, siger Helle Vibeke
Haslund, som er forretningsudvalgsmedlem hos LFS.

Hun oplyser samtidig, at bostedet ikke mangler værnemidler.

FACEBOOK TWITTER KOPIER LINK

EMNER: | | |
|

Socialforhold Sygdomme og lidelser København
Styrelsen for Patientsikkerhed Landsforeningen LEV

Coronavirus SE TEMA

Efter anklager om uddannelsessnobberi: Minister genåbner
erhvervsskolerne for afgangselever
Mens gymnasierne delvist åbner i dag, har erhvervsskoler måttet vente. Det ændrer
undervisningsministeren nu på.

Minister vil ikke tale om, hvorvidt håndtryk skal sættes på
pause
Om håndtryk ved ceremonier skal suspenderes, når nu håndtryk frarådes, vil udlændingeministeren ikke
svare på.

EU-chef håber på forsigtig genåbning efter corona. Men flere
lande er allerede gået i gang
Danmark, Østrig og Tjekkiet er blandt de lande, som er begyndt at åbne igen.

VIS FLERE

Fælles fødselsdagssang for Dronningen torsdag 09.00

INDLAND LIGE NU

Dronningen ser med når
danskerne synger
fødselsdagssang for hende

INDLAND

Konrad er startet i skole og skal
holde afstand: Ved gemmeleg skal
man bare sige 'fundet'

INDLAND

Ledere skal vurdere, om
pædagoger og lærere i
risikogruppen kan komme på
arbejde: 'Der er nogen, der
kommer i klemme'

INDLAND

Se udviklingen: Så hårdt er
verdens lande ramt af corona

INDLAND

Flertal vil have efterskoleelever
tilbage: 'Vi har kun dette ene år –
og det kan vi ikke få tilbage'

INDLAND

Kåre Mølbak: Den positive
udvikling er i høj grad drevet af de
70-79-årige

INDLAND

VIS FLERE

ANDRE LÆSER

Danske respiratorer kan ikke bruges til
Italiens coronapatienter: 'Jeg synes
ærlig talt, at det er et mærkeligt signal'

Dronningen ser med når danskerne
synger fødselsdagssang for hende

Medier afbrød live-sending af Trump-
pressemøde: 'Han brugte
pressebriefingen som propaganda'

Overblik: Her er partiernes ønskeliste til
en genåbning af Danmark

Porno er ikke nok for danskerne:
Sexhistorier på nettet hitter under
coronakrisen

Minister vil ikke tale om, hvorvidt
håndtryk skal sættes på pause

VIS FLERE

TOPHISTORIER

Efter anklager om
uddannelsessnobberi: Minister genåbner
erhvervsskolerne for afgangselever

POLITIK

Børnefamilier kan ikke
nødvendigvis blive testet: 'Det er
rigtig svært at vide, om der er smitte'

INDLAND

Yderligere 10 personer er døde med
coronavirus

INDLAND

VIS FLERE

Spørg om boligøkonomi

Coronakrisen rammer vores
personlige økonomi. Har du
spørgsmål til, hvad du kan stille
op med din boligøkonomi, eller
vil du vide mere om, hvad krisen
betyder for boligmarkedet, så vil
vi rigtigt gerne høre fra dig.
Send dit spørgsmål sammen
med dit telefonnummer til
Raadtilcorona@dr.dk.

Nina Munch-Perrin og
økonomikorrespondent Casper
Schrøder guider og giver
sammen med landets førende
eksperter de svar, der kan få din
økonomi bedst gennem krisen.
Det er onsdage kl. 21:25 på
DR1.
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